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ПРОГРАМА  З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

шляхом фінансування 67% заробітної плати 
або закупівлі обладнання.

ПРООН
допомогла створити

950
нових робочих місць 

Бюджет USD 3 млн

Бюджет USD 1,5 млн

ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

і жителів Донбасу отримали 
навички з ведення бізнесу 

Безкоштовні консультації з юридичних, 
фінансових і маркетингових питань були 
надані усім отримувачам малих грантів 
на розвиток бізнесу. 

В 2015-2016 рр.  

3580 ВПО

ПРООН підтримала
   530 бізнесів

серед ВПО і місцевого 
населення Донбасу 

Розмір грантів варіювався від 
USD 2500 до 10000

В результаті було створено 

980
у 8 областях України

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З РОЗВИТКУ НАВИЧОК
З ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КОНКУРС БІЗНЕС-ГРАНТІВ 

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 

515 
жінок  

435 
чоловіків 

нових робочих
місць 

ПРОГРАМИ З ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ 

взяли участь у 4-місячній навчальній 
програмі за спеціальністю
“Front-end developer”.

768 ВПО

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З IT

235 
жінок  

533 
чоловіків 

пройшли навчання з дистанційної роботи, 
що дозволило їм опанувати основи 
віддаленої роботи за такими 
спеціальностями як менеджер з 
інтернет-продажів, веб-дизайнер, 
SMM-спеціаліст, оператор call-центру та 
дистанційний репетитор.

587 учасників 

НАЧАЛЬНА ПРОГРАМА З РОЗВИТКУ
НАВИЧОК ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ

420 
жінок  

167 
чоловіків 

Підтримка зайнятості
в Україні  

БЕНЕФІЦІАРИ:
ВПО та населення, що постраждало
внаслідок конфлікту 

ПРОГРАМА
З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ПІДТРИМКА
ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПРОГРАМИ
З ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ 

Завдяки ПРООН 
більше 6000 людей отримали
нові навички і практичні знання, 
що дозволило їм знайти нову
роботу та сміливо дивитися 
в майбутнє.

Програма відновлення та налагодження миру 



Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) 

за фінансової підтримки Посольства Великої 

Британії в Україні запускає нову ініціативу з 

підтримки малого та середнього бізнесу в Лу-

ганській області. CXID-EКСПО 2017 – це комп-

лекс заходів для власників бізнесу, представ-

ників бізнес-інфраструктури, міжнародних 

організацій, місцевих та загальнонаціональ-

них органів влади, спрямованих на розвиток 

підприємницької діяльності в регіоні.

Основними проблемами, з якими зіштов-

хується малий та середній бізнес Луганської 

області, є пошкодження інфраструктурних 

об’єктів внаслідок конфлікту в регіоні, складна 

логістика та втрата традиційних ринків збуту. 

CXID-EКСПО 2017 направлений на посилення 

ділової активності малого та середнього біз-

несу (МСБ) в області, створення нових еко-

номічних можливостей та пошук перспектив 

розвитку власної справи.

CXID-EКСПО 2017 збирає керівників і влас-

ників МСБ з різних галузей для пошуку ді-

лових партнерів, клієнтів і встановлення 

нових комерційних відносин. На панельних 

дискусіях і презентаціях учасники дізнають-

ся про історії успіху в бізнесі, інноваційні 

технології та відкривають для себе нову 

продукцію від місцевих виробників. Це уні-

кальна можливість для малих і середніх під-

приємств розширити ринки збуту та знайти 

нові можливості розвитку своєї справи.

В цьому каталозі ми зібрали інформацію 

про понад 60 місцевих компаній учасників 

CXID-EКСПО 2017, про їх товари і послуги. 

Всі вони є представниками малого та се-

реднього бізнесу Луганської області. Тут ви 

знайдете новітню продукцію та сервіс, які 

доступні на регіональному ринку.

Ми, в ПРООН, віримо, що малий та середній бізнес -  
це майбутнє регіону та потужний драйвер 
економічного розвитку країни в цілому.



Харчова
промисловість та сільське 

господарство



ВИРОБНИЦТВО 
ПРОДУКТІВ БОРОШНОМЕЛЬНО-
КРУП’ЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

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

(050) 52-84-943
aydarpekar@gmail.com

ТОВ «Айдарський пекар»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

ТОВ «Айдарський пекар» виробляє борошно першого та другого сорту, висів-
ки, комбікорм високої якості для споживачів Луганської, Харківської, Дніпропе-
тровської, Донецької та Київської областей.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ТОВ «Айдарський пекар» має елеватор для зберігання 10 000 тон зерна, млиновий 
комплекс з переробки 120 тон зерна на добу, комбікормове виробництво з потужністю 
60 тон на добу, зерносушарка.



ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА 
ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ 
ВИРОБІВ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., смт Троїцьке,
вул. Лихачова, 37а partner2014@i.ua

ТОВ «Торговий дім «Партнер»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Наша продукція продається у Троїцькому, Сватівському, Білокуракінському та 
Куп’янському районах. Заінтересовані у співпраці з представниками оптової 
та роздрібної торгівлі, установами громадського харчування.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ТОВ «Торговий дім «Партнер» засновано у 2001 році. На сьогоднішній день на під-
приємстві працює 25 чоловік. Асортимент продукції складається з 42 видів хліба та 
хлібобулочних виробів і 22 видів кондитерських виробів. 



ВИРОБНИЦТВОТА РЕАЛІЗАЦІЯ 
ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

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

(06445) 9-45-86
 info@milam.lg.ua

ТОВ “Айдар Милам”
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

ТОВ «Айдар МилаМ» велике, перспективне та динамічне підприємство Східного ре-
гіону України, яке випускає продукцію високої якості. Щомісяця ми переробляємо 
понад 2 000 тон зерна, що робить нас найбільшим борошномельний комплексом в 
Луганській області. 

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Компанія здійснює будівельні роботи, займається оптовою та роздрібною 
торгівлею будівельними матеріалами.



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., смт Мілове, вул. Міловська, 58
(06464) 21-94-8

ФОП Кононенко С. І.
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ми забезпечуємо своєю продукцію торгову мережу Міловського району. 
Безпосередньо своїм автотранспортом обслуговуємо 18 магазинів. Маємо 
свою фірмову торгову мережу – магазин і павільйон, розміщений в селищі 
Мілове. На сьогоднішній день на підприємстві є в достатній кількості запаси 
зерна для виробництва борошна для випікання хліба та хлібобулочних ви-
робів до нового урожаю.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Підприємство виробляє до 120 тон хлібобулочних виробів на рік. В асорти-
менті 12 найменувань (з них – 4 хлібних виробів і 8 булочних). Для знижен-
ня собівартості хлібобулочних виробів використовується борошно власного 
помелу (зерно переробляється на власному млині). На підприємстві зайнято 
8 осіб.

ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА 
ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ 
ВИРОБІВ



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., смт Мілове, вул. Міловська, 58
(06464) 21-94-8

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., Станично-Луганський р-н,
с. Петропавлівка, вул. Лісова, 11-а
(095) 425-64-07
595693@mail.ru

ТОВ «УКРВЕРЕСК»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

ТОВ «УКРВЕРЕСК» підтримує високу якість продукції, що підтверджено 
дипломами конкурсу «100 кращих товарів України» та стабільним 
споживчим попитом. Для зручності покупців борошно розфасовується по 
50 кг в мішкотару та по 2 кг в паперові пакети. Якість вхідної сировини та 
готової продукції контролює власна акредитована лабораторія.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Зернопереробне підприємство Луганської області, що працює на ринку 
більше 10 років. Ми займаємося закупівлею зерна пшениці та жита, 
виробництвом борошна пшеничного, крупи манної, борошна житнього 
обдирного. Підприємство випускає широкий асортимент хліба та 
хлібобулочних виробів, а також пісочне печиво.

ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА 
ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ 
ВИРОБІВ



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., смт Білокуракине, 
вул. Центральна, 116 
(06462) 2-11-56
hlebdobrodia@mail.ru

ТОВ «Білокуракинський хлібозавод»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Вихід з пропозицією продукції на інші райони Луганської області, що 
прилягають до місця розташування підприємства. Пошук компаній, 
що забезпечать ТОВ «Білокуракинський хлібозавод» сировиною для 
виготовлення продукції, тарними та пакувальними матеріалами.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Завод введений в експлуатацію після реконструкції приміщення 
хлібокомбінату з проектною потужністю 4 тони хлібобулочних виробів на 
добу. Асортимент продукції налічує понад 45 видів хліба та здобних виробів. 

ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА 
ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ 
ВИРОБІВ



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., смт Мілове, вул. Міловська, 58
(06464) 21-94-8

ФОП Арусханян С.Л.
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

З 2011 року продукція кондитерського цеху «Кураж» визнається конкурсною 
комісією Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) 
«100 найкращих товарів України», як одна з найкращих та якісніших серед 
вітчизняної продукції продовольчої групи.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Кондитерський цех «Кураж» з дегустаційним залом був введений в 
експлуатацію 18 травня 2012 року. Сьогодні асортимент підприємства 
налічує більше 180 найменувань різноманітних кондитерських виробів.

ВИГОТОВЛЕННЯ 
ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 
КОНДИТЕРСЬКИХ 
ВИРОБІВ



ПЕРЕРОБНА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Сватове,
вул. Новостаробільська, 26а
(095) 483-28-45

ФОП Немушенко В.В.
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Пропонуємо співпрацю приватним підприємцям, які займаються роздрібною 
торгівлею товарами харчової групи, та виробникам кондитерської продукції.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Компанія утворена у 2005 році, чисельність – 100 співробітників. Виробляємо 
насіння соняшнику фасоване в оригінальній фольгованій упаковці різних 
розмірів. 



ПЕРЕРОБНА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська область
смт. Марківка, вул. Задорожнього, 46 
(0644) 9-17-21
masterskayasira.com

ТОВ «Марковський сирзавод»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Продукція виробляється з екологічно чистої натуральної сировини. Сири 
випускаються як в плівці, так і в парафіновому покритті. Ми готові розглянути 
з потенційними партнерами будь-які пропозиції щодо збуту та дистрибуції 
нашої продукції.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Завод введений в експлуатацію в 1971 році з проектною потужністю 160 тон 
переробки молока на добу. У 2013 році технологічне виробництво заводу 
було оновлено та реконструйовано. Продукція підприємства виходить під 
новою торговою маркою «Майстерня сиру».



ЗАКУПІВЛЯ, ВИРОБНИЦТВО, 
ПЕРЕРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., 
м. Старобільськ, вул. Південна, 71
(050) 422-10-35

ТОВ «Геліант ХХІ»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Країни Європейського союзу, Південної та Центральної Америки, Азії.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Виробничою базою ТОВ «Геліант ХХІ» є комплекс з переробки насіння 
соняшнику, розташований в м. Старобільськ на ділянці площею 5.2 га, 
що знаходиться у власності підприємства з адміністративною будівлею. 
Підприємство займається виробництвом неочищеної олії та жмихів, оптовою 
торгівлею, зовнішньоекономічною діяльністю та експортно-імпортними 
операціями.



ВИРОБНИЦТВО
 ТА ПРОДАЖ ПИВА

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Генерала Потапенка, 500
(06451) 28-48-8
lispi.lg.ua 

Лисичанський пивоварний завод 
ТОВ «ЛИСПИ»

Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Завод виробляє якісне і смачне пиво та реалізує свою продукцію через 
дистриб’юторську та роздрібну мережу дорослому населенню України.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Завод було засновано в серпні 1972 року. Основні напрями: розробка і 
виробництво різних видів і сортів пива; оптова/роздрібна торгівля; транспортно-
експедиційні послуги; лізингові операції.



ХАРЧОВА ТА ПЕРЕРОБНА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., Старобільськ,
вул. Старотаганрозька, 111
(064) 61-22-792

ПАТ «Старобільський молокозавод»
Публічне акціонерне товариство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ми пропонуємо споживачам продукцію з молока, яке дають корови, що 
пасуться на широких і екологічно чистих степах Старобільського району 
сходу України, в невеликих фермерських господарствах. 

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

«Старобільський молокозавод» є молокопереробним підприємством, що 
має широку спеціалізацію, випускає цельномолочну продукцію, плавлені 
сири, вершкове масло і СОМ Казеїн під торговою маркою «Молочна 
Веселка». Проектна потужність заводу – 660 т. переробки молока на добу.



ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ТА 
ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР, САДІВНИЦТВО, 
РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 
ХУДОБИ І СВИНЕЙ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., Троїцький район,
с. Привілля, провулок Парковий, 14
(06456) 2-39-30

Приватне сільськогосподарське 
підприємство «Агрофірма Привілля» 

Приватне сільськогосподарське підприємство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Підприємство пропонує споживачам озиму пшеницю, соняшник, молоко, 
м’ясо в живій вазі, м’ясо-напівтушки та ковбасні вироби.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

«Агрофірма Привілля» має близько 10 000 га сільськогосподарських угідь, 
більше 1 700 голів великої рогатої худоби. Є цех з переробки м’яса, ремонтна 
майстерня, автопарк, складські приміщення. Маються будівлі корівників, 
телятників і свинарників, а також машинно-тракторний парк.



ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ 
ТА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР, 
ТВАРИННИЦТВО

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Кремінна, вул. Куйбишева, 15Б
(066) 29-13-213

ФГ «Ірина»
Фермерське господарство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Підприємство реалізує свою продукцію через власні магазини у м. Кремінна.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ФГ «Ірина» вирощує на власному фермерському господарстві свиней, нутрій, 
кролів, курей та вівець. 



ВИРОБНИЦТВО
ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ 
СІЛЬГОСПКУЛЬТУР

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Сватове, вул. Челюскінців, 3

НВЕНТ ТОВ «АФ Насіння»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ми реалізуємо продукцію в Луганській, Донецькій, Харківській, 
Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській, Херсонській 
та Сумській областях.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Підприємство введено в експлуатацію в 1993 році. Основна продукція: 
насіння соняшнику, кукурудзи, пшениці, сої, проса. 



ВИРОБНИЦТВО ЯЄЦЬ І 
ПЕРЕПЕЛИНОГО М’ЯСА

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Сватове, вул. Шевченко, 41

ФОП Привалова Л. Н.
«Семеечка» ™

Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Шукаємо інвесторів для придбання та запуску в експлуатацію автоматичної 
лінії по утриманню перепелів на 10 000 голів і біогазової установки на 
перепелиному посліді.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Підприємство працює за типом сімейної ферми з 2010 року. Створено повний 
цикл виробництва яєць і перепелиного м’яса. Ферма налічує 5 000 голів 
перепелів м’ясо-яєчної породи. Виробництво – 3 000 яєць на добу, або 54 000 
упаковок на рік.



ВИРОБНИЦТВО ЯЄЦЬ І 
ПЕРЕПЕЛИНОГО М’ЯСА

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

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

ТОВ «Завод м’ясних виробів «БІС»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Підприємство поставляє продукцію на м’ясопереробні підприємства, 
підприємства громадського харчування, а також у роздрібні магазини.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Завод введений в експлуатацію у 2006 році з проектною потужністю від 10 
до 15 тон переробки м’яса на добу. Асортимент продукції, що виробляється: 
м’ясо охолоджене та заморожене, блочне і кускове. Продукція виробляється з 
екологічно чистої натуральної сировини.



НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО 
ХАРЧУВАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., 
м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 2
(095) 350-27-75
evn.e@bk.ru

Кав’ярня «Шоколадос»
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Шукаємо інвесторів для розвитку нашого підприємства. Зацікавлені у 
співпраці з мережевими компаніями з виробництва випічки.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Наша кав’ярня відкрита для сімейного відпочинку на кожен день і для 
проведення грандіозних свят для ваших дітей. Оформлення залу, аніматори, 
костюми для іменинників, тематична випічка, фотосесія.



МЕД ТА ПРОДУКТИ 
БДЖІЛЬНИЦТВА

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 10
(095) 143-73-00
ssn_svt@ukr.net

Пасіка «Медове джерело»
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Підприємства, які виробляють і продають екотовари, препарати для 
здоров’я, натуральну косметику.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Пасіка налічує 200 бджолосімей та виробляє : мед травневий, з різнотрав’я, 
соняшниковий, прополіс, віск, пилок. Ми також виготовляємо скраб для тіла 
медово-кавовий та маску проти випадіння волосся. Лікувальні трави є основою 
для чаю. Питний мед (медовуха) являє собою прекрасний тонізуючий напій.



ВИРОБНИЦТВО СТОЛОВИХ ВОД І 
БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., 
смт Станиця Луганська, вул. Горького, 2а
(06472) 3-14-48

ПП «Санрайз Плюс»
Приватне підприємство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ринки збуту: Луганська, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, 
Запорізька області.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Підприємство утворено в травні 2012 року. Маємо власні приміщення та 
обладнання для виробництва продукції. Торгові марки: «Альпійська Срібна», 
«Водичка», «Петровська», «Агата», «Санрайз», «Максі».



ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ ТА 
ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., Станично-Луганський р-н,
с. Благовіщенка, вул. Зарічна, буд. 16
(096) 640-81-33

ФГ «БЛАГОТОН»
Фермерське господарство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ринки збуту: Станично-Луганський район Луганської області. Готові 
виходити на ринки інших областей України.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ФГ «БЛАГОТОН» – новоутворене підприємство, яке розпочало свою діяльність 
у вересні 2016 року у Станично-Луганського районі Луганської області. Посівна 
площа земель, обробку яких у 2017 році планує ФГ «БЛАГОТОН», перевищує 
1500 га.



ВИРОЩУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 
ЗЕРНОВИХ, ОЛІЙНИХ ТА ІНШИХ 
КУЛЬТУР, ТВАРИННИЦТВО

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., Станично-Луганський р-н, 
с. Червоний Жовтень, вул. Центральна, 1

ТОВ «Жовтень РК-2»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ринки збуту: райони Луганської області. Готові виходити на ринки інших 
областей України.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ТОВ «Жовтень РК-2» створене 30 вересня 2005 року. Основними сферами 
діяльності є вирощування сільськогосподарських зернових, олійних та інших 
культур, розведення вівець, виготовлення палива з відходів деревини та 
сільськогосподарських культур гранульованням



ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА 
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., Станично-Луганський р-н, 
с. Тепле, вул. Миру, 55
(050) 71-509-33

ТОВ «АГРО-ПЛЮС 1»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ринки збуту: райони Луганської області. Готові виходити на ринки інших 
областей України.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Підприємство має повний цикл виробництва – від обробки землі, посіву 
зерна до випікання хлібобулочних виробів та транспортування їх до місць 
реалізації. Є млин, олійниця та пекарня. Підприємством зареєстровано 
власну торгівельну марку ТМ «Благодатна нива». Продукція цієї марки – хліб 
та хлібобулочні вироби. На цей час працює кондитерський цех.



ВИРОЩУВАННЯ, ПЕРЕРОБКА ТА 
ПРОДАЖ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Старобiльськ, вул. Залiзнична, 3а
(06461) 2-29-45
starcon.lg.ua

ТОВ «Старкон»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Пропонуємо кондитерські вироби з натуральної екологічно чистої 
сировини, вирощеної безпосередньо в Україні. 

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Продукція ТОВ «Старкон» відома на українському ринку під торгівельною 
маркою «Старобельские вкусняшки». Козинаки з ядра соняшнику, арахісу, 
кунжуту, виготовлені на основі натурального меду за унікальним рецептом. 
В асортименті продукції є також фасоване смажене насіння та ядро 
соняшника. Ядро соняшника сире широко використовується для випічки 
хлібобулочних виробів.



ВИРОБНИЦТВО 
КОВБАСНИХ ВИРОБІВ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. В.Сосюри, 349
voronjanskiemk@yandex.ru 

ТОВ “СД “БІКОМ”
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Наша продукція продається у Луганській та Донецькій областях. 
Заінтересовані у співпраці з представниками оптової та роздрібної торгівлі, 
установами громадського харчування.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ТОВ «СД «БІКОМ» засновано в 2007 році. На сьогоднішній день на 
підприємстві працює 20 осіб. Асортимент продукції складається з 60 видів 
ковбас та м`ясних виробів і 21 виду м`ясних делікатесів.



ВИРОЩУВАННЯ 
БИЧКІВ НА М`ЯСО 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., Старобільський р-н., 
с. Байдівка, вул. Прифермерська, 7
a.baibuz@yandex.ru 

ФГ «Байбуз» 
Фермерське господарство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Заінтересовані у співпраці з представниками оптової та роздрібної торгівлі.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ФГ «Байбуз» засноване у 2012 році. Раніше в нас було направлення галузі  
молочної ферми, але змінивши концепцію перейшли на вирощування 
бичків на м`ясо.



Легка промисловість



ВИРОБНИЦТВО 
ПАНЧІШНО-ШКАРПЕТКОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 45Б 
(066) 88- 626-00
o.p.ushakova@mail.ru

ФОП Місюренко Г. В.
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ми робимо якісну продукцію з різноманітною кольоровою гаммою, повним 
розмірним рядом і оптимальним співвідношення ціни та якості. Зацікавлені у 
співробітництві з мережевими магазинами.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Виробнича база підприємства складається з сучасного італійського та япон-
ського обладнання, яке було придбано у 2011–2013 роках. Купуючи наші 
панчішно-шкарпеткові вироби, ви робите вибір в підтримку сумлінного ві-
тчизняного виробника, який гарантує якість своєї продукції.



ВИРОБНИЦТВО 
ПАНЧІШНО-ШКАРПЕТКОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Набережна, 2
(050) 66- 372-96
ooo_smaliy@ukr.net
smaliy.com.ua

ТОВ «Смалій»
Товариство з обмеженою відповідальністю 

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Кількість продукції на замовлення не менше 100 пар одного артикулу в 
одному розмірі і кольорі. Доставка здійснюється через поштово-кур’єрські 
служби України.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

З 1995 року ТОВ «Смалій» радує своїх покупців продукцією високої якості. 
В асортименті представлені комфортні чоловічі, жіночі та дитячі шкарпетки 
для різних пір року з широким спектром кольорів.



Хімічна промисловість, 
виробництво поліетиленової 

продукції



ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ТОВ «НВП «Зоря» є одним з найбільших виробників і постачальників хімічної 
продукції в Україні. 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 поліетиленові, 
тара з поліетилену, поліпропілену ємністю від (20мл до 50л)); вироби з ме-
талу та нестандартизоване обладнання (анодні електроди заземлювача типу 
ЕФС-Б, апарат теплообмінний фторопластовий).

ХІМІЧНА
ПРОМИСЛОВІСТЬ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Заводська, 1Г / 36
+380(6453 ) 9-50-85
www.zaryachem.com

«Науково-виробниче підприємство «Зоря»
Товариство з обмеженою відповідальністю 

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Підприємства гірничо-збагачувального комплексу України. 
Країни-партнери: Іспанія, Болгарія, США, Чехія, Сербія.



ВИРОБНИЦТВО
ВОДОРОЗЧИННИХ ДОБРИВ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м Сєвєродонецьк,вул. Ломоносова, 3
(095) 611-72-34
novofert2006@gmail.com

ТОВ «НОВОФЕРТ»
Товариство з обмеженою відповідальністю 

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ми пропонуємо добрива для ваших культур з найбільш ефективним скла-
дом і набором мікроелементів. 

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Підприємство виробляє водорозчинні азотно-фосфорно-калійні добрива з 
мікроелементами хелатної форми (NPK). Добрива застосовуються у підкорм-
ці злакових, овочевих, квіткових і декоративних культур. 



ВИРОБНИЦТВО
ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Б-Хмельницького, 77 
(06453) 7 63 85
bkf23@ukr.net.

ТОВ «БКФ»
Товариство з обмеженою відповідальністю 

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Споживачі промислової та торгівельної упаковки.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

«БКФ» займається виробництвом промислової та побутової упаковки з полі-
мерних матеріалів, переробкою поліетилену, ламінуванням паперу та полі-
пропіленових тканин. Компанія регулярно оновлює парк свого полімерного 
обладнання.



Машинобудування та 
металообробка



ВИРОБНИЦТВО
СЕПАРАТОРІВ ЗЕРНА

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Кремінна, 
вул. Інтернаціональна, 37
(050) 348-92-71
aeromeh@ukr.net 
www.aeromeh.com.ua  

ТОВ «НВП «Аеромех»
Товариство з обмеженою відповідальністю 

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Розроблений нами новий спосіб сепарації насіння за питомою вагою дозво-
ляє очищати і калібрувати будь-яке насіння сільгоспкультур. Завдяки високо-
точному калібруванню аграрії отримують відмінний посівний матеріал, який 
дає прибавку до врожаю до 40%.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ТОВ «НВП «Аеромех» – підприємство східної України, є одним із основних 
спеціалізованих заводів з виробництва сучасного обладнання для очищення 
та калібрування зерна. Ми вже 15 років успішно виробляємо та продаємо до 
40 країн світу зернові аеродинамічні сепаратори САД. 



ВИРОБНИЦТВО 
ПРОМИСЛОВОГО
ОБЛАДНАННЯ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка
(050) 472-12-55
office@mo-ez.com.ua

ПАТ «Мирнодолинський дослідно-
експериментальний завод»

Публічне акціонерне товариство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Нашими замовниками є: основні підприємства груп МЕТІНВЕСТ, ДТЕК, ДОН-
БАСЕНЕРГО, олійноекстракційні заводи групи КЕРНЕЛ, ТОВ ВП «НАФТОХІ-
МОБЛАДНАННЯ», SIA MEGABALT (Латвія), ТОВ «Капахім Україна», ТОВ ТД 
«Рапід інструмент», ВАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Зюд-Ким Алвіго Кетелістс 
Україна», ЗАТ «Сєвєродонецький ОРГХІМ », ТОВ НВП «Зоря» та інші.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ПАТ «Мирнодолинський дослідно-експериментальний завод» має 
30-річний досвід роботи з виробництва теплообмінного, ємнісного та не-
стандартизованого обладнання для нафтопереробної, хімічної, харчової, 
коксохімічної, металургійної та інших галузей промисловості.



ВИГОТОВЛЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСНАСТКИ 
(ПРЕСФОРМИ, ЛІТФОРМИ, 
ШТАМПИ)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Кремінна, пл. Кооперативна, 2
(06454) 2-17-80
ooo_atlant@i.ua

ТОВ ВП «Атлант»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Маємо широкий профіль робіт: кування, пресування, штампування, профі-
лювання та порошкова металургія.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ТОВ ВП «Атлант» – підприємство з сучасним технологічним обладнанням, 
створене у 1998 році. Надає послуги з штампування, металообробки та 
інструментального виробництва. Займається виготовленням технологіч-
ної оснастки (пресформи, літформи, штампи) та пристроїв для кріплення 
деталей.



ВИГОТОВЛЕННЯ
МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Кремінна, вул. Шевченко, 14/37
Krestenenko.ev@yandex.ua

ФОП Крестененко Є. В.
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Гарантуємо якісне та своєчасне виконання заказів.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Основний напрямок діяльності – виготовлення кованих воріт, решіток, 
декоративної та сувенірної продукції з кованого металу, лавочки, ліхтарі, 
мангали, а також металоконструкції будь-якої складності.



ЛИТТЯ ЧАВУННЕ, ЛИТТЯ СТАЛЕВЕ, 
ВИГОТОВЛЕННЯ ЗВАРНИХ 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. П. Морозова, 58
(050) 476-33-26
prom-lit@ukr.net

ТОВ «Лісстальпром»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

ТОВ «Лісстальпром» пропонує для ринків України та СНД виливки з чавуну 
та сталі; залізничні та насосні запасні частини та комплектуючі до них; зварні 
металоконструкції.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ТОВ «Лісстальпром» є динамічним приватним підприємством із профе-
сійним колективом і високопродуктивним обладнанням. Підприємство 
має інструментальний, ковальський, токарський цеха, а також цеха мета-
локонструкцій і термічної обробки металів.



Електроніка,
програмування



ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННО-
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН 
ТА ІНШОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ 
ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2/420
(06452) 2 95 79
sintasdlk@ukrpost.ua

Приватне НВП «ВІКАН»
Приватне науково-виробниче підприємство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Розробка програмного забезпечення та проектування систем диспетчерсько-
го збору інформації, контролю й керування для комунальних установ, мереж 
тепло- та енергопостачання.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

«ВІКАН» займається виробництвом електронно-обчислювальних машин, 
розробленням стандартного програмного забезпечення (SCADA-системи, 
системи диспетчеризації), а також виконує монтажні 
та пусконалагоджувальні роботи.



СТВОРЕННЯ СИСТЕМ 
КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
Гвардійський проспект, 45-25
(0645) 23-31-92
ldovg@mail.ru 
www.ekor.com.ua

ТОВ Науково технічне підприємство «Екор»
Товариство з обмеженою відповідальністю 

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Системи контролю та регулювання технологічних процесів, впроваджені 
на підприємствах не тільки України, але й країн далекого і ближнього 
зарубіжжя, включаючи країни Європейського Союзу.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Підприємство зареєстроване у 2005 році. Основний вид діяльності – пов-
ний цикл створення систем контролю технологічних процесів: від розробки, 
монтажу, програмування і налагодження до введення в експлуатацію та по-
дальшого обслуговування.



Будівництво
та будматеріали



РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ
ПОСЛУГИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл.,
м. Старобільськ, вул. Старотаганрозька, 101а
(066) 52-85-866
kagala1978@gmail.com

ПП «Будсервіс»
Приватне підприємство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Зацікавлені у співпраці з постачальниками запчастин і комплектуючих 
для електро- та бензоінструментів. 

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

«Будсервіс» надає послуги з ремонту та прокату електро-, бензоінстру-
ментів і будівельного обладнання, а також ремонтно-будівельні послуги. 
Ми робимо ремонт квартир, будинків, котеджів, приміщень. Оздоблю-
вальні, монтажні, зварювальні, сантехнічні роботи, утеплення фасадів.



РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ
ПОСЛУГИ, ВИРОБНИЦТВО
БУДМАТЕРІАЛІВ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 15;
(0645) 55-201
(095) 12-47-793

ТОВ «Мульті Трейд Груп»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Розширення діяльності на внутрішньому ринку України.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Компанія «Мульті Трейд Груп» займається будівництвом житлових і не-
житлових будівель, виробляє термоблоки пенополістирольні (незнімна 
опалубка). Виробничі потужності: 200 шт. термоблоків за зміну.



ВИГОТОВЛЕННЯ
БУДМАТЕРІАЛІВ ІЗ СПІНЕНОГО 
ПІНОПОЛІСТИРОЛУ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. Канатна, 58
(050) 476-46-49
mllg@ukr.net

ФОП Фаоров Г. В.
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Підприємства, які займаються будівництвом і утепленням, а також ли-
варні підприємства, зацікавлені у високоточному литті.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Підприємство займається виготовленням плит утеплення, фрагментів 
фасадного декору й декоративних виробів, а також моделей для лиття з 
металу із спіненого пінополістиролу.



ВИГОТОВЛЕННЯ
ПІНОБЕТОНУ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 26/10
(050) 986-00-66
oooodrug@yandex.ru

ТОВ «ДРУГ»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Підприємства, які займаються будівництвом та утепленням.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ТОВ «ДРУГ» 9 років працює на ринку виробництва пінобетону. Пі-
нобетон сьогодні широко використовується в будівельній індустрії. 
Можливість отримати необхідну вагу, задану міцність, необхідну те-
плопровідність, потрібну форму й об’єм роблять його привабливим для 
виготовлення широкої номенклатури будівельних виробів.



ВИГОТОВЛЕННЯ
ФАСАДНИХ ПАНЕЛЕЙ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. Канатна, буд. 58
(050) 476-33-26
Ilv_v@ukr.net. 

ФОП Іванов В. В.
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Підприємства, які займаються будівництвом і утепленням, приватні 
особи.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Підприємство виготовляє фасадні панелі, які використовуються для 
оздоблювальних і теплоізоляційних робіт. Наша продукція має такі пе-
реваги: економія енергоресурсів; захист будівель від кислотних та шла-
кообразуючих елементів; запобігання появі цвілі та грибкових утворень; 
зберігання тепла та природна циркуляція повітря.



ПОВНИЙ КОМПЛЕКС РОБІТ
ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ
ЗАБУДОВИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
кв-л МЖК «Мрія-Інвест», 2
(06452) 2-86-46

Холдингова компанія «Мрія-Інвест»
Холдингова компанія

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

«Мрія-Інвест» має більше ніж 3 000 м2 виробничої бази, достатній парк 
автомобільної та будівельної техніки.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Холдингова компанія «Мрія-Інвест» почала свою діяльність у 1993 році, 
коли виросла з руху МЖК у самостійне підприємство. За період існування 
«Мрія-Інвест» було спроектовано, побудовано та реконструйовано більше 
80 000 м2 житла та більше 30 000 м2 об’єктів соціально-побутового при-
значення, всього побудовано і реконструйовано понад 100 об’єктів.



ВИРОБНИЦТВО
ЛИСТОВОГО СКЛА ДЛЯ 
БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
УКРАЇНИ ТА КРАЇН СНД

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, 318
(06451) 9-42-72
proletary@proletary.ua

ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій»
Публічне акціонерне товариство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Завод виробляє якісне скло різних видів на внутрішній ринок України, на кра-
їни СНД, ЄС, Азії та Африки.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

25-30 % виробленої продукції завод поставляє на експорт. Вся продукція Ли-
сичанського склозаводу «Пролетарій» сертифікована. На підприємстві з 2003 
року діє система менеджменту якості ISO 9001: 2000.



ПЕРЕРОБКА ТА ОБРОБЛЕННЯ 
ЛИСТОВОГО СКЛА 
ТА ДЗЕРКАЛ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл.,
м. Лисичанськ, вул. Московська, 63-Б 
(050) 475-30-99
mgoltysev@gmail.com

ТОВ «Тетра»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ми пропонуємо споживачам ексклюзивні декоративні дзеркала та 
картини на дзеркалі з кольорового скла (технологія фьюзінг).

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ТОВ «Тетра» займається переробкою та обробленням листового скла 
та дзеркал, виготовленням склопакетів, дзеркал для ванних кімнат та 
прихожих, а також картин з кольорового скла на дзеркалі. 



Виробництво твердого 
біопалива та систем опалення



ВИРОБНИЦТВО
ПРОМИСЛОВИХ
ГАЗІВ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. Первомайська, 126
(050) 62-038-65
ecotekh@ukr.net
ykr-lis@mail.ru

ТОВ «Екотех»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Географія діяльності підприємства охоплює в основному східні регіони 
країни – Донецьку, Луганську та Харківську області. Ми зацікавлені у співпраці 
з муніципальною владою.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

«Екотех» – регіональний лідер на ринку виробництва технічних газів, 
зварювальних сумішей та енергоефективних систем автономного опалення 
різної потужності. ТОВ «Екотех» засновано в 1994 р. На сьогоднішній день 
на підприємстві працює 114 осіб. Асортимент продукції дуже широкий: від 
промислових газів і зварювальних сумішей до модульних твердопаливних 
котелень «під ключ» і художньої різьби по дереву.



ВИРОБНИЦТВО
ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., 
м. Старобільськ, вул. Гаршина, 8
(050) 163-39-24

Виробничий кооператив «Нова Техніка»
Виробничий кооператив

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Потужність підприємства дозволяє виготовляти до 50 тон брикетів на 
місяць. Ми зацікавлені у співпраці з фінансовими установами, банками, 
інвестиційними спілками.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Виробничий кооператив «Нова Техніка» виготовляє паливні брикети типу 
«Nestro» з тирси та відходів фермерських господарств та елеваторів. Якість 
брикетів підтверджена сертифікатом незалежного центру «ЄВРОСЕРТ». 



Миття автомобілів,
хімчистка меблів



ПОСЛУГИ З МИТТЯ 
АВТОМОБІЛІВ, 
ХІМЧИСТКА МЕБЛІВ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Кремінна, вул. Осипенко, 2
(099) 291-68-15
berezin.igor@ukr.net

ФОП Березін І. М.
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Гарантуємо якісні роботи по очищенню кузова та салону автомобіля від за-
бруднень. Індивідуальний підхід, ретельність огляду та чищення всіх важкодо-
ступних місць.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Надаємо в м. Кремінна комплекс послуг з миття та прибирання автомобілів, а 
також робимо хімчистку килимів і м’яких меблів.



Ремонт
асфальтового покриття



РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО 
ПОКРИТТЯ МЕТОДОМ 
ІНФРАЧЕРВОНОГО 
РОЗІГРІВУ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 26
(050) 476-75-26
vado13@i.ua. 

ФОП Любченко В. О.
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Зацікавлені у співробітництві з муніципальною владою, облавтодором, райав-
тодорами та ОСББ.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Підприємство займається ямковим ремонтом доріг, тротуарів, прибудинкової 
території, а також дизайном асфальту та переробкою асфальтових відходів. 



Лазерне гравіювання, 
виготовлення сувенірної 

продукції



ЛАЗЕРНЕ ГРАВІЮВАННЯ, 
ВИГОТОВЛЕННЯ СУВЕНІРІВ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, 44-г
 (095) 163-84-45
Andrey-1@ukr.net

ФОП Уваров А. В.
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Підприємство займається виробництвом печаток, штампів, факсиміле, а та-
кож виконує гравіювальні роботи (все, крім метала). Ми виготовляємо сувені-
ри, рекламні вироби, іграшки та інше.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Підприємство займається виробництвом печаток, штампів, факсиміле, а та-
кож виконує гравіювальні роботи (все, крім метала). Ми виготовляємо сувені-
ри, рекламні вироби, іграшки та інше.



Лісомисливське господарство, 
деревообробка



ВИРОБНИЦТВО ТРІСКИ 
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ, ПИЛОМАТЕРІАЛІВ, 
ДРОВ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Кремінна, вул Хвойна, 1
(06454) 3-15-95
lmg00993604@gmail.ru

ДП «Кремінське лісомисливське
господарство»

Державне підприємство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Підприємство здійснює спеціальне використання лісових ресурсів, займається 
переробкою деревини та сільськогосподарським виробництвом. 

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Державне підприємство «Кремінське лісомисливське господарство» 
складається з 9 лісництв, де на площі 42569,6 га ведеться лісове господарство, 
а на площі 39671,3 га ведеться мисливське господарство.



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Кремінна, вул Хвойна, 1
(06454) 3-15-95
lmg00993604@gmail.ru

ДЕРЕВООБРОБКА

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Визволителів,104в, 57
(095) 877-82-51
gbondar_ 29@ukr.net.

ФОП Бондар С. Ю.
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Представники столярного виробництва, сувенірних та іконних лавок.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Підприємство займається обробкою деревини станком ЧПУ. Ми 
виготовляємо картини, рамки, декор для меблів, сувенірну продукцію. 
Переваги: можливість виконувати одне замовлення та ставити його на 
потік, без втрати якості та ідентичності.



Вантажні перевезення, 
автотранспорт



ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ПО УКРАЇНІ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., Сватівський 
район, с. Нижня Дуванка, 

вул. 60 років Жовтня, 27; artel-
trans@yandex.ru

ПП «Артіль-Транс»
Приватне підприємство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ми надаємо професійну допомогу в організації та управлінні вантажними 
перевезеннями.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

«Артіль-Транс» працює на ринку України 10 років. Має власний 
автомобільний парк та штат чисельністю близько 50 співробітників.



B2B, GPS МОНІТОРИНГ 
АВТОПАРКІВ, КОНТРОЛЬ 
ВИТРАТИ ПАЛИВА

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, Гагарина 94
(099) 946-49060
globalposition.org@gmail.com

ФОП «Щеглов»
Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Готові до співробітництва з будь-якими підприємствами, які мають 
автотранспорт.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Впровадження системи моніторингу транспорту ГЛОНАСС / GPS на 
підприємстві дозволяє знизити транспортні витрати на 20-30% і більше. 
Час окупності системи в середньому становить 2-3 місяці.



Місця для відпочинку,
активний туризм



НАДАННЯ МІСЦЬ 
ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ, 
ОРГАНІЗАЦІЯ АКТИВНОГО 
ТУРИЗМУ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Кремінна, вул. Санаторна, 23
(050) 929-17-05

КП «Оздоровчо-туристичний центр 
«Лісова казка»

Комунальне підприємство

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Пропонуємо співробітництво туристичним агентствам, підприємствам 
області, установам освіти.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Оздоровчо-туристичний центр «Лісова казка» зручний для сімейного 
відпочинку, проведення дитячих та молодіжних таборів, корпоративів.



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Кремінна, вул. Санаторна, 23
(050) 929-17-05

ОРГАНІЗАЦІЯ АКТИВНОГО 
ВІДПОЧИНКУ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл. 
м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2, оф. 305, тел. 
(050) 648-26-45, (050) 476-14-53
fiesta.lg@ukr.net

Парк активного сімейного відпочинку 
«FIESTA»

Фізична особа-підприємець

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ми пропонуємо нашим відвідувачам активний відпочинок, проходження 
етапів мотузкових маршрутів ( 1,5 м, 2,5 м, 5м), організацію та проведення 
тімбілдингів (тренінги та активний корпоративний відпочинок, спрямований на 
згуртування колективу), організацію випускних свят для школярів та студентів, 
дитячі та дорослі дні народження в формі квесту або тематичної спрямованості.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ПАРК АКТИВНОГО СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ «FIESTA» відкрито 21 травня 2016 
року. Місцезнаходження – м. Сєвєродонецьк, вул. Об’їзна. Активний сімейний 
та індивідуальний відпочинок, мотузкові маршрути, арбалетно-луковий тир, 
організація дитячих та дорослих днів народжень, тімбілдинги, випускні. 



Handmade



ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 42
(066) 071-53-70
tasha-podelkina@i.ua

«Мастерская Таши Поделкиной»
ФОП Кравцова Н. І.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Центри дитячої творчості, спеціалізовані магазини (магазини дитячих товарів, 
подарункові та весільні салони), майстри хенд-мейду.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

«Мастерская Таши Поделкиной» виготовляє заготовки для різноманітної 
творчості, в т.ч. дитячої. Виробляємо предмети декору з використанням нату-
ральних матеріалів (дерево, фанера, різні види картонів), а також ексклюзивні 
листівки-запрошення та інше.



Надання послуг для бізнесу



НАДАННЯ 
БІЗНЕС-ПОСЛУГ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Хіміків, 48А
(0645) 70-39-60, (050) 474-46-08
lcci508509@gmail.com

Луганська регіональна торгово-
промислова палата

Громадське бізнес-об’єднання

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Послуги: внесення в недержавний реєстр надійних партнерів; пошук 
партнерів; просування товарів та послуг; сертифікація та патентно-ліцензійна 
робота; експертиза товарів, сировини та обладнання; цінові довідки; 
штрихове кодування товарів; юридичні послуги (в тому числі засвідчення 
форс-мажорних обставин/обставин непереборної сили); іноземні переклади; 
конференц-сервіс та інше.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Мета ЛРТПП — сприяння розвитку економіки регіону, створенню 
сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності, встановленню та 
розширенню ділових контактів з українськими та зарубіжними партнерами; 
допомога в розвитку коопераційних зв’язків.



ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Підготовка та реалізація проектів регіонального розвитку; підготовка, 
реалізація та моніторинг Стратегії розвитку та Програм регіонального 
розвитку; залучення та супровід інвестицій; співпраця з міжнародними 
організаціями.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

АРР Луганської області – неприбуткова небюджетна установа, створена на 
засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами. 
Метою створення та діяльності Агенції є ефективна реалізація державної 
регіональної політики.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 59
(050) 475-20-70
arrlugansk.org.ua 

Агенція регіонального розвитку 
Луганської області

Неприбуткова небюджетна установа

СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ



ОСВІТА, НАУКА

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59А 
(06452) 4-03-42
uni.snu.edu@gmail.com 

Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля

Державна установа

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Проводимо експозиції «Освіта і наука для малого бізнесу»: освіта для 
бізнесу, наукові розробки та дослідження для бізнесу, партнерство між 
бізнесом і владою та інші заходу, спрямовані на розвиток бізнесу в регіоні.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

СНУ ім. В. Даля є лідером наукової та просвітницької діяльності в Луганській 
області. У практиці навчання й наукових розвідках університет активно 
впроваджує принципи партнерства та співпраці з бізнесом, владою, 
громадськістю й міжнародними організаціями.



УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, 
ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ (ЗЕМЕЛЬНЕ, 
ПОДАТКОВЕ, КОРПОРАТИВНЕ 
ПРАВО), АУДИТ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл.
м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2, оф. 305
(050) 47-61-451
shs_sd@mail.ru

ТОВ «Штандарт»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Ми пропонуємо нашим клієнтам управління проектами у будь-якій 
галузі господарської діяльності, зменшення податкового тиску, супровід 
землевпорядних робіт (аудит земельних ділянок, відведення земельних 
ділянок, зміна цільового призначення) та допомогу у вирішенні інших 
проблемних питань їхньої діяльності.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ТОВ «ШТАНДАРТ» засновано в 1999 році. За цей час ми допомогли нашим 
клієнтам у вирішенні великої кількості проблемних питань, пов’язаних 
з корпоративними конфліктами, легальним зменшенням податкового 
тиску, у галузі землекористування та інше.



ОЦІНКА МАЙНА І МАЙНОВИХ ПРАВ, 
ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл. м.Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 48
diskont95@i.ua 

ТОВ Агентство нерухомості «Дісконт»
Товариство з обмеженою відповідальністю

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Підприємство зацікавлене у співпраці з представниками державних та 
комунальних місцевих органів, міжнародних організацій, підприємств і 
приватних осіб.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ТОВ Агентство нерухомості «Дісконт» засновано в 1995 році.  На 
сьогоднішній день на підприємстві працює 7 чоловік. Підприємство має 
досвід з оцінки будь-якого майна в матеріальній та нематеріальній формі, 
цілісних майнових комплексів, земельних ділянок будь-якої категорії, в 
проведенні аукціонів з продажу майна державної та комунальної власності, 
а також проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок або 
права оренди земельних ділянок. 



НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Луганська обл.  м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка 18б
centrlg777@gmail.com
lcpto.ues.by

Луганський центр професійно-технічної 
освіти державної служби зайнятості

Державний навчальний заклад

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

Запрошуємо до співпраці роботодавців з метою навчання, перенавчання, 
підвищення кваліфікації робітників з існуючих та розроблених на 
замовлення напрямів підготовки

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

ДНЗ «Луганський ЦПТО ДСЗ» є одним з наймолодших навчальних центрів 
профтехнічної освіти, який бере свій початок з 2011 року. З 1 грудня 
2014 року поновив свою діяльність в м. Сєвєродонецьк. Центр пропонує 
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за  ліцензованими 
професіями: «Електрогазозварник», «Контролер-касир», «Продавець 
продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Маляр», 
«Штукатур»,  «Муляр», Офісний службовець (бухгалтерія)». Навчання за 
напрямами курсів цільового призначення на замовлення роботодавців.





Програма розвитку ООН в  Україні

вул. Кловський узвіз, 1, м. Київ, Україна, 01021

тел.: +380 44 253 93 63

факс:  +380 44 253 26 07

www.ua.undp.org

Луганська обласна державна адміністрація

Обласна військово-цивільна адміністрація

проспект Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк, 93400

тел.: 0 800 505 107

www.loga.gov.ua 

Агенція регіонального розвитку Луганської області

проспект Центральний, 59; м. Сєвєродонецьк, 93400

тел.: +380 050 475 20 70;

www.arrlugansk.org.ua

Луганська регіональна торгово-промислова палата

м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 48а

тел.: +38 (0645) 703-690; +38 (050) 474-46- 08

www.lcci.lg.ua


