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Вітальне слово
Шановні колеги, партнери!
За п'ять останніх років Луганщина пройшла складний
шлях, але час «балансування над прірвою» позаду!
Ми пишаємося нашими підприємствами, які вже
багато років здобувають славу рідному краю та
Україні далеко за її межами – ПрАТ «СНВО «Імпульс»,
що виробляє високотехнологічне обладнання для
атомної енергетики та залізниці, Рубіжанський
картонно-тарний комбінат, продукція якого відома
усій Європі та багатьма іншими.
Але ми готові запропонувати нашим партнерам нові якісні продукти та унікальні
розробки, що відповідають усім міжнародним стандартам. Від унікальних
картин з бурштину та кольорового скла до складних фармацевтичних
композицій. Луганський бізнес готовий гідно конкурувати на світових ринках.
Наша область завжди була регіоном з високим інтелектуальним та
технологічним потенціалом, тож настав час перейти до масштабної
модернізації регіону.
Сподіваюсь, що Каталог експортної продукції підприємств Луганської області,
який Ви тримаєте у своїх руках, вкаже на нові можливості для ділового
партнерства та взаємовигідного співробітництва.
А бренд «Made in Luhansk region» у найближчому майбутньому стане
пізнаваним далеко за межами нашої країни.

Сергій ГАЙДАЙ – голова Луганської обласної
державної адміністрації – керівник обласної
військово-цивільної адміністрації
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Welcoming remarks
Dear colleagues, partners!
Luhansk Oblast has come a long way for the last ve
years; however the “time of brinkmanship” has already
gone away! We are proud of our enterprises which have
been bringing glory to our native region and Ukraine far
beyond its boundaries for many years already.
PrJSC “Severodonetsk Research and Production
Association “Impulse” produces highly-accurate
equipment for nuclear power plants and railway
transport, Rubizhne Cardboard and Packaging Mill's products are known all over
the European and many other countries.
However, we can offer to our partners new high-quality products and unique
solutions meeting all international standards. From unique pictures made of amber
and colored glass to complex pharmaceutical compositions. Luhansk businesses are
ready to fair competition on world markets.
Our Oblast was always a region with a high intellectual and technological
potential, and now the time has come for a large-scale modernization of the region.
I hope that the Export Product Catalogue, which you are holding in your hands, will
show you new opportunities for business partnership and mutually benecial
cooperation.
A brand called “Made in Luhansk region” in the nearest future will become
well-known far beyond the boundaries of our country.

Serhii Haidai - Head of the Luhansk Regional
State Administration, Head of the Regional
Military-Civil Administration.
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ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Виробництво хімічної продукції.

Production of chemical products.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» – одне з
найбільших в Україні виробників мінеральних добрив.
Виробництво мінеральних добрив сертифіковане
відповідно до вимог міжнародних стандартів.
Стратегічна мета підприємства – бути надійним
партнером, що володіє хорошою репутацією,
лідером у виробництві і постачаннях мінеральних
добрив високої якості українським і міжнародним
компаніям.

PrJSC “Severodonetsk Azot Association” is one of the
largest Ukrainian producers of fertilizers. The production
of fertilizers is certied in compliance with the requirements
of international standards. The strategic purpose of the
enterprise is to be a reliable partner with a good reputation
and a leader in production and supply of high quality
fertilizers to Ukrainian and international companies.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Аміак, аміачна селітра, карбамід, азотна кислота,
натрієва селітра, КАС-32, КАС-28, вапняково–аміачна
селітра, діоксид титану, сульфат заліза, складні
мінеральні добрива марок NPK 10:20:20+6S,
NPK 8:24:24+3S, NPK 8:19:29+4S, NP12:24+12S,
NPK 4:20:20+4S, NPK 6:24:12+6S, NPK 10:20:10+10S

Ammonia, ammonium nitrate, carbamide, nitric acid,
sodium nitrate, CAM-32 (carbamide-ammonium mixture),
CAM-28, calcium-ammonium nitrate, titanium dioxide,
ferric sulfate, compound fertilizers of grades NPK 10:20:20+6S,
NPK 8:24:24+3S, NPK 8:19:29+4S, NP12:24+12S,
NPK 4:20:20+4S, NPK 6:24:12+6S, NPK 10:20:10+10S

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул. Пивоварова, 5;
тел.: +380 645 71 21 02;
e-mail: chao@azot.lg.ua,
офіційний сайт: www.azot.lg.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Severodonetsk,
5 Pyvovarova Street;
Tel. +380 645 71 21 02;
e-mail: chao@azot.lg.ua,
Ofcial website: www.azot.lg.ua

6

PrJSC “Severodonetsk Azot Association”
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ТОВ «Екотех»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Виробництво промислових газів.

Production of industrial gases.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «Екотех» – регіональний лідер, який має сучасне
обладнання для виробництва: промислових газів та
зварювальних сумішей, пиролізних котлів, теплової
енергії, брикетів з відходів. Виробництво брикетів
забезпечує екологічно чистим паливом котельні.
Підприємство здійснює будівництво модульних
котелень, які при меншому обсязі витрат виробляють,
на відміну від газових і електричних, значно більш
дешеве тепло. Ми маємо перспективи для
розширення своїх можливостей і партнерських зв'язків.

“Ecotekh” LLC is a regional leader with modern equipment
for production of: industrial gases and welding mixtures,
pyrolysis boilers, thermal energy, waste bricks. The production
of bricks provides boiler houses with eco-friendly fuel. The
enterprise builds modular boiler houses which unlike gas-red
and electrical boiler houses produce much cheaper heat
and at lower cost. We have prospects for extension of our
opportunities and partner connections.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Промислові гази та зварювальні суміші для будівної
та машинобудівної промисловості, виробництво
різноманітних пиролізних котлів

Industrial gases and welding mixtures for construction and
machinery industries, various pyrolysis boilers.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Першотравнева, 126;
тел.: +380 6451 7 05 83;
e-mail: ecotekh@ukr.net,
офіційний сайт: www.ecoteh.in.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk,
126 Pershotravneva Street;
Tel. +380 6451 7 05 83;
e-mail: ecotekh@ukr.net,
Ofcial website: www.ecoteh.in.ua

8

“Ecotekh” LLC
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ТОВ «НВП «Зоря»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Хімічна промисловість.

Chemical industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «НВП «Зоря» - українське підприємство хімічної галузі,
виробник і постачальник хімічної продукції на внутрішній та
міжнародний ринок. Основний напрямок діяльності виробництво та продаж вибухових речовин промислового
призначення на основі тротилу. В асортименті тротиловмісних
вибухових речовин продукти, які використовуються при
видобутку корисних копалин відкритим та закритим
способом (амоніти, грамоніти, AMONAL, ZaryaD).
Підприємство є членом Федерації європейських виробників
вибухових речовин (FEEM). Продукція відповідає
європейським стандартам і пройшла реєстрацію за
регламентом REACH. Сертифікована інтегрована система
менеджменту відповідає міжнародним стандартам ISО 9001,
ISО 14001, OHSAS 18001. ТОВ «НВП «Зоря» - сучасне
підприємство з відповідальною соціальною політикою,
надійний партнер і професіонал в області виробництва

Research and Production Enterprise “Zоrya” Ltd. is a
Ukrainian chemical enterprise, a producer and supplier of
chemical products to domestic and international markets.
The key eld of activities is production and sale of
commercial explosive substances based on trinitrotoluol.
The range of explosive substances containing trinitrotoluol
includes products used in extraction of minerals by open
and underground methods (ammonites, grammonites,
AMONAL, ZaryaD). The enterprise is a member of the
Federation of European Explosive Manufacturers (FEEM).
The products meet the European standards and have been
registered according to REACH Regulation. The certied
integrated system of management meets international
standards ISО 9001, ISО 14001, OHSAS 18001. RPE “Zоrya” Ltd.
is a modern enterprise with a responsible social policy, a
reliable partner and expert in the chemical industry.

хімічної продукції.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

TNT (тринітротолуол).

TNT (trinitrotoluol).

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Заводська, 1Г/36;
тел.: +380 6453 9 50 85;
e-mail: info@zaryachem.com,
офіційний сайт: www.zaryachem.com

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Rubizhne,
1Г/36 Zavodska Street;
Tel. +380 6453 9 50 85;
e-mail: info@zaryachem.com,
Ofcial website: www.zaryachem.com
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RPE “Zorya” Ltd.
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ТДВ «Лисичанський желатиновий завод»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Хімічна промисловість.

Chemical industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТДВ «Лисичанський желатиновий завод» понад 50 років
здійснює діяльність на ринку України. У 2007 році
налагоджено виробництво нового виду продукції піноутворювач білковий, також спільними зусиллями
технологів желатинового заводу і НІВіВ «Магарач» був
розроблений і вироблений новий інноваційний
продукт для освітлення виноматеріалів – Еножелатин.
Підприємство пропонує якісну продукцію, яка
пройшла тестування відповідно до українських та
міжнародних стандартів, має високі споживчі
властивості, затребувана і пізнавана як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Lysychansk Gelatin Plant ALC has been holding its activities
for more than 50 years on the Ukrainian market. In 2007
the company commenced production of a new type of
products – protein-based foaming agent; also, by joint
efforts of technologists of the gelatin plant and the
National Institute of Viticulture and Enology “Maharach”
there was created and produced a new innovative product
for purication of wine materials – Enogelatin. The company
offers high-quality products tested according to Ukrainian
and international standards, which have high consuming
features and are widely demanded and known both
on domestic and foreign markets.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Жир тваринний технічний

Animal technical fat.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
тел.: +380 5772 8 06 81;
e-mail: ofce@gelatin.com.ua,
офіційний сайт: www.gelatin.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk,
Tel. +380 5772 8 06 81;
e-mail: ofce@gelatin.com.ua,
Ofcial website: www.gelatin.com.ua
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Lysychansk Gelatin Plant ALC
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ТОВ «Новоферт»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Виробництво комплексних водорозчинних добрив.

Production of multi-purpose water-soluble fertilizers.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:
ТОВ «Новоферт» - український завод – виробник
комплексних водорозчинних добрив NPK з
мікроелементами в хелатній формі. Застосування обробка посівного матеріалу, некореневе
підживлення, харчування по листу, крапельне
зрошення, гідропоніка, приготування субстратів.
Продукція торгової марки Новоферт зареєстрована
та присутня на українському і світовому ринку
12 років. Кваліфікований персонал, технологічне
обладнання, досвід співпраці з науковими
представниками дають змогу пропонувати
замовникам індивідуальні формуляції добрив.
Замовлення відвантажуються автомобільним,
залізничним та морським транспортом. Виробництво
відповідає вимогам ДСТУ ISO22000:2007 та має
відповідний Сертифікат.

COMPANY'S PROFILE:

“Novofert” LLC is a Ukrainian plant producing
multi-purpose water-soluble NPK fertilizers with
microelements in chelating form. Application: treatment
of seeds, foliar nutrition, leaf feeding, drip watering,
hydroponics, preparation of substrates. Products of the
trademark Novofert are registered and have been
purchased on the Ukrainian and global markets for 12 years.
Qualied personnel, technological equipment, and
long-lasting cooperation with researchers give the
opportunity to offer custom formations of fertilizers to clients.
Orders are shipped by road, railway and marine transport.
The production process meets the requirements of
DSTU ISO22000:2007 and has the relevant Certicate.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Складні комплексні азотнофосфорнокалієві
добрива з мікроелементами в хелатній формі.

Multi-purpose compound nitrogen, phosphorus and
potassium fertilizers with microelements in chelating form.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул. Ломоносова, 3
тел.: +380 67 129 95 70;
e-mail: novofert2006@gmail.com,
офіційний сайт: www.novofert.com

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Severodonetsk,
3 Lomonosova Street,
Tel. +380 67 129 95 70;
e-mail: novofert2006@gmail.com,
Ofcial website: www.novofert.com
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“Novofert” LLC
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ТОВ «Кларіант Україна»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Хімічна промисловість.

Chemical industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «Кларіант Україна» - одна з філій Швейцарської
компанії «Clariant», яка є світовим лідером в області
виробництва хімічної продукції для текстильної,
друкованої, гірничодобувної та металургійної галузей
світової промисловості. У свою чергу наше
підприємство є провідним виробником каталізаторів
для хімічної промисловості в Україні впродовж
багатьох років. Продукція користується попитом в
усьому світі. Керівництво компанії приділяє велику
увагу вдосконаленню структури управління,
технічного переозброєння і оснащення виробництва
сучасним обладнанням. Все це дозволяє забезпечити
дотримання основних технологічних вимог і випускати
каталізатори високої якості. Ми команда
професіоналів, метою якої є добробут наших
партнерів через досягнення лідерства у виробництві
каталізаторів і послуг, пов'язаних з супроводом їх
роботи.

“Clariant Ukraine” LLC is one of the afliated branches
of Swiss Company “Clariant” which is world leader in the
eld of production of chemical products for textile, printed,
mining and metallurgic industries. Therefore, our company
has been a leading producer of catalysts for the chemical
industry in Ukraine for many years. Our products are in
demand all over the world. The Company's managers
pay much attention to improvement of administrative
structure, technical refurnishment and reequipment of
the production process. All these measures ensure
compliance with main technological requirements
and producing high-quality catalysts. We are a team of
experts whose purpose is to ensure well-being for our
partners through achievement of leadership in production
of catalysts and services associated with accompanying
their work.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Каталізатори низькотемпературної конверсії оксиду
вуглуцю (ІІ) ShiftMax 207, ShiftMax 217

Low temperature shift carbon oxide catalysts (ІІ) ShiftMax 207,
ShiftMax 217

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул. Пивоварова, б. 5-И3/1
тел.: +380 64571 36 28;
e-mail: inna.yermolenko@clariant.com,
офіційний сайт: www.clariant.com

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Severodonetsk,
5-ИЗ/1 Pyvovarova Street
Tel. +380 64571 36 28;
e-mail: inna.yermolenko@clariant.com,
Ofcial website: www.clariant.com
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ПрАТ «Регенерат»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Хімічна промисловість.

Chemical industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ПрАТ «Регенерат» зареєстроване у 1997 році, як
підприємство по переробці зношених шин і гумових
відходів, має ліцензію на збір та переробку
відпрацьованих автошин. Підприємство - лауреат
Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100
кращих товарів України» на регіональному рівні у
2005, 2009-2013 роках. Висока якість і доступна ціна
забезпечує попит на регенерат серед виробників
виробів з гуми.

PrJSC “Regenerat” was established in 1997 as an enterprise
processing worn-out tires and rubber waste. It has a license
for collection and processing of used motor tires.
The enterprise is a laureate of the all-Ukrainian competition
of products quality named “Top 100 best products of Ukraine”
held on a regional level in 2005, 2009-2013 years. The high
quality and accessible price ensure demand on regenerate
among rubber products manufacturers.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Регенерат марки РШТ 4003 00 00 00

Regenerate of grade РШТ 4003 00 00 00

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Незалежності, б. 128
тел.: +380 50 428 11 53;
e-mail: regenerat@ukr.net,
офіційний сайт: www.regenerat.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk,
128 Nezalezhnosti Street;
Tel. +380 50 428 11 53;
e-mail: regenerat@ukr.net,
Ofcial website: www.regenerat.com.ua
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PrJSC “Regenerat”
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ТОВ «Лайон»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Хімічна промисловість.

Chemical industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «Лайон» має стійку репутацію виробника
високоякісної і надійної продукції. Добротність
сировинної бази, чітке дотримання якісних вимог
продукції дозволяють протягом багатьох років
здійснювати успішну експортну діяльність. Наше
підприємство пропонує більше 20 видів
гумовотехнічних виробів, для вживання в технологічних
процесах металургійної промисловості,
машинобудуванні, будівництві, сільському
господарстві і в побуті.

“Layon” LLC has a sustainable reputation of a producer of
high-quality and reliable products. The high quality of raw
materials and strict compliance with the requirements to the
quality of products ensure successful export activities held for
many years. Our enterprise offers more than 20 types of
rubber technical products for application in technological
processes of metallurgic, machinery, construction,
agricultural industries and in everyday use.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Полоса набивальна «Лайон», паси гумовотканинні
для машин по первинній обробці луб'яних культур
(швинг-турбинні паси)

Packing strips “Layon”, rubberized fabric belts designated
for machinery for primary treatment of ber crops
(Schwing-turbine belts)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Незалежності, б. 128;
тел.: +380 6451 7 25 10, +380 6451 7 25 11;
e-mail: layon.lg@ukr.net,
офіційний сайт: lion-ua.com

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk,
128 Nezalezhnosti Street,
Tel. +380 6451 7 25 10, +380 6451 7 25 11;
e-mail: layon.lg@ukr.net,
Ofcial website: lion-ua.com
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“Layon” LLC
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ПрАТ «Біловодський маслоробний завод»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Виробництво нерафінованої олії та жирів.

Production of crude oil and fats.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ПрАТ «Біловодський маслоробний завод» – розвинуте
підприємство, основною діяльністю якого є
перероблення молока та виробництво сиру.
Асортимент продукції досить різноманітний та
включає більше 50 видів молочної продукції. Це
підприємство де водночас поєднані: сучасні
технології, висока якість продукції та робота
висококваліфікованих спеціалістів. Ці показники
роблять світ молочної продукції ще смачнішим та
яскравішим. Завод розташований в екологічно чистій
зоні, що забезпечує виробництво відмінної продукції,
яка користується попитом.

PrJSC “Bilovodsk Butter-Making Plant” is a well-developed
enterprise which main activities are milk processing and
cheese production. The range of products is quite wide
and includes more than 50 types of milk products. This
enterprise simultaneously combines modern technologies,
the high quality of products and engagement of
highly-qualied employees. These features make the world
of milk products even tastier and brighter. The premises of
the enterprise are situated in a green area ensuring
production of excellent products being in high demand.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Казеїн технічний, масло солодковершкове «Екстра»

Technical casein, sweet cream butter “Extra”

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., смт. Біловодськ,
Старобільське шосе, б. 1;
тел.: +380 6466 2 01 25;
e-mail 1: maslozavod@ukrpost.net,
e-mail 2: belmdz3@ukr.net;
офіційний сайт: www.maslozavod.lg.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Bilovodsk,
1 Starobilsk highway;
Tel. +380 6466 2 01 25;
e-mail 1: maslozavod@ukrpost.net, e-mail 2: belmdz3@ukr.net;
Ofcial website: www.maslozavod.lg.ua
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PrJSC “Bilovodsk Butter-Making Plant”
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ТОВ «Сватівська олія»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:
Виробництво нерафінованої олії та жирів.
ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:
Маслоекстракційний завод «Сватівська олія» є
великим виробничим комплексом по переробці
насіння соняшнику методом пресування і екстракції,
виробнича структура якого відповідає технологічним
вимогам приймання, очищення, переробки і
зберігання насіння соняшнику і представлена
основним, допоміжним і обслуговуючим
виробництвами.
Основними напрямками діяльності є:
- виробництво соняшникової олії нерафінованої;
- виробництво шроту тостованого високопротеїнового
гранульованого;
- виробництво харчового фосфатидного концентрату;
- заготівля, зберігання та реалізація
сільськогосподарської продукції;
- послуги з доставки сировини, з відвантаження
продукції та зберігання зерна.
Застосовувана на підприємстві технологія дозволяє
виробляти продукцію високої якості із збереженням
протягом тривалого часу всіх натуральних
властивостей і смакових ознак.
ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:
Шрот соняшниковий високопротеїновий тостований
гранульований та негранульований.
Олія соняшникова нерафінована невиморожена
(пресова, екстракційна, суміш пресової з
екстракційною).
Концентрат фосфатидний соняшниковий харчовий
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Україна, Луганська обл., м. Сватове,
пров. Заводський, 13;
тел.: +380 6471 3 41 52;
e-mail: s.kosvincev@svoil.com.ua;
офіційний сайт: www.agrex.com.ua
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INDUSTRY FIELD:

Production of crude oil and fats.
COMPANY'S PROFILE:

Butter Extraction Plant “Svatove Oil” is a large production unit
of sunower seed processing by the method of pressing and
extraction, which production structure meets technological
requirements to acceptance, cleaning, processing and
storage of sunower seeds and includes the main, auxiliary
and maintenance production facilities.
The main areas of activities include the following:
-production of crude sunower oil;
-production of granulated high-protein toasted oilseed meal;
-production of food phosphatide concentrate;
-procurement, storage and sale of agricultural products;
-delivery of feedstock, shipping of products and storage of
grain crops.
The technology applied at the enterprise allows
making high-quality products preserving all natural
characteristics and tasty features for a long period of time.

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Granulated and non-granulated high-protein toasted
sunower oilseed meal.
Crude unwinterized sunower oil (pressed, extracted, mixture
of pressed and extracted oil). Sunower food phosphatide
concentrate.
CONTACT INFORMATION:

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Svatove, 13 Zavodskyi Lane;
Tel. +380 6471 3 41 52;
e-mail: s.kosvincev@svoil.com.ua;
Ofcial website: www.agrex.com

“Svatove Oil” LLC
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ФОП Арусханян С.Л.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Харчова промисловість.

Food industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

Кондитерський цех «Кураж» ФОП Арусханяна С.Л.
розпочав діяльність з виготовлення і реалізації
кондитерських виробів у 2004 році, добровільно
проводить сертифікацію продукції. Виготовляє
більше 180 найменувань різноманітних
кондитерських виробів. З 2011 року кондитерські
вироби визнаються конкурсною комісію
Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів,
робіт, послуг) «100 найкращих товарів України» як
найкраща вітчизняна продукція продовольчої групи.

Confectionery shop “Kurazh”, Private Entrepreneur
Arushanian S.L., started its activities from manufacture and
sale of confectionery products in 2004 having its products
certied. It makes more than 180 types of different
confectionery products. Since 2011 the confectionery
products have been acknowledged as the best national
products within the food group by the competition
commission of the all-Ukrainian competition for products
quality (goods, works, services) named “Top 100 best
products of Ukraine”.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Борошняні кондитерські вироби

Flour confectionery products.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Миру, 12;
тел.: +380 6451 7 51 55, +380 50 848 01 91;
e-mail: kurajtort@gmail.com

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk, 12 Myru Street;
Tel. +380 6451 7 51 55, +380 50 848 01 91;
e-mail: kurajtort@gmail.com
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ТОВ «Лиспи»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Харчова промисловість.

Food industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «Лиспи» є одним з підприємств, що успішно
розвивається, в Луганської області. Підприємство
виробляє продукцію за класичною технологією. При
виготовленні використовується лише вода, солод і
хміль. Використання у виробництві сучасного
німецького обладнання дозволяє виготовляти пиво
високої якості. Завод має багато нагород за високу
якість продукції. Вся продукція Лисичанського
пивзаводу сертифікована в системі УкрСЕПРО.

“Lispi” LLC is one of the enterprises successfully developing in
Luhansk Oblast. The enterprise manufactures products
following the classic technology. The production process
involves only water, malt and hops. The modern German
equipment applied in the production process allows
producing high-quality beer. The plant has a lot of awards
for the high quality of its products. All products produced
by Lysychansk Brewery Plant are certied with the System
of certication UkrSEPRO.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Світлі сорти пива: «Душа пивовара світле»,
«Душа пивовара преміум», «Душа пивовара міцне»,
«95», «Жигулівське», «Запорізька січ», «Московське»,
«Медове»; напівтемне пиво «Чумацьке»

Light sorts of beer: “Dusha pyvovara, light”, “Dusha pyvovara,
premium”, Dusha pyvovara, strong”, “95”, “Zhyhulivske',
“The Zaporizhian Sich”, “Moskovske”, “Medove”; semi-dark
beer “Chumatske”.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Генерала Потапенка, б. 500;
тел.: +380 6451 2 84 88;
e-mail: info@lispi.com.ua;
офіційний сайт: http://lispi.lg.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk, 500 Henerala
Potapenka Street;
Tel. +380 6451 2 84 88;
e-mail: info@lispi.com.ua;
Ofcial website: http://lispi.lg.ua
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“Lispi” LLC
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ТОВ «Старкон»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Харчова промисловість.

Food industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

Підприємство «Старкон» здійснює свою діяльність
з 2002 року. Сировиною для продукції було вибрано
одне з найкращих дарів природи нашої рідної землі –
насіння соняшника. ТОВ «Старкон» активний учасник
виставок і ярмарок в різних містах України. Продукція
підприємства, відома на українському ринку під
торговою маркою «Старобільські вкусняшки». Ці
кондитерські вироби з натуральної екологічно чистої
сировини вирощеної винятково в Україні. Козинаки з
ядра соняшнику, арахісу, кунжуту виготовлені на
основі натурального меду по особливому рецепту,
який ніде не повторюється. Торгова марка
неодноразово нагороджена відзнаками якості
продукції.

The enterprise “Starcon” has held its activities since 2002.
The Company chose as a feedstock for its production one
of the best gifts of the nature of our homeland – sunower
seeds. “Starcon” LLC is an active participant of exhibitions
and fairs in different parts of Ukraine. Products made by
the enterprise are known on the Ukrainian market under
the trademark “Starobilski vkusniashky”. These confectionery
products made from natural ecologically safe feedstock
grown exclusively in Ukraine. Sunower, peanut and sesame
brittles are made based on natural honey in compliance
with the special unique uncopied recipe. The Company was
conferred with many decorations for the high quality of the
products under its trademark.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Насіння соняшника смажене, козинак медовий
з насіння соняшника

Fried sunower seeds, honey sunower brittles.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Старобільськ,
вул. Залізнична, 3А;
тел.: +380 6461 2 29 45;
e-mail: starcon65@gmail.com;
офіційний сайт: http://starcon.lg.ua/

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Starobilsk,
3A Zaliznychna Street;
Tel. +380 6461 2 29 45;
e-mail: starcon65@gmail.com;
Ofcial website: www.starcon.lg.ua
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ТОВ «Марківський сирзавод»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Харчова промисловість.

Food industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «Марківський сирзавод» підприємство харчової
промисловості, що спеціалізується на переробці
молока коров'ячого та виготовленні твердих сирів,
масла вершкового , а також кисломолочної продукції
(сметана, кефір, молоко фасоване і т.д.). Продукція
реалізується під власною торговою маркою
«Мастерская сыра». Марківські сири, асортимент
яких налічує 20 видів твердого сиру, масло вершкове,
бринзу, молоко, кефір фасований, сметана,
виготовляються з молока найкращої якості, яке
отримується від корів, випас яких проводиться в
екологічно чистих районах. Основними цінностями
підприємства є натуральність і висока якість продукції,
яка залишає незабутній смак.

“Markivskyi cheese plant” LLC is a food enterprise specializing
in processing of cow milk and production of hard cheeses,
cream butter and fermented dairy products (sour cream,
ker, packaged milk, etc.). The products are sold under the
own trademark “Masterskaya sira”. Markivka cheeses
including 20 types of hard cheeses, cream butter, brynza,
milk, packaged ker, sour cream are made from top-quality
milk produced by cows grazed in green areas. The key
values of the enterprise are naturality and the high quality
of the products leaving an unforgettable taste.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Суха молочна сироватка, сири тверді, сухе молоко,
сухе знежирене молоко

Dried whey powder, hard cheeses, dried milk, skimmed milk
powder.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., смт Марківка,
вул. Задорожнього, 46;
тел.: +380 6464 9 17 21;
e-mail: оoomsz2013@gmail.com;
офіційний сайт: masterskayasira.com

Ukraine, Luhansk Oblast, Town of Markivka,
46 Zadorozhnioho Street;
Tel. +380 6464 9 17 21;
e-mail: ooomsz2013@gmail.com;
Ofcial website: masterskayasira.com
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СТОВ АФ «Зоря»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Вирощування зернових та технічних культур.

Cereal and technical crops growing.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

СТОВ «АФ «Зоря» - аграрна компанія, що входить до
національної агропромислової групи Agricom Group,
основним напрямом діяльності якої є вирощування
пшениці та рапсу, їх зберігання та реалізація.
Суворий контроль якості продукції здійснюється на
кожному етапі виробництва: від вирощування і
зберігання до подальшої переробки і реалізації
продукції під власними торговими марками
кінцевому споживачу. Нашими відмінними рисами
є орієнтація на ринок та потреби Клієнта, включаючи
якісний сервіс і формування довгострокових та
взаємовигідних відносин з партнерами.

Agricultural Limited Liability Company “Agricultural Firm
“Zorya” is an agricultural company incorporated in the
agroindustrial group Agricom Group which main activity is
growing, storage and sale of wheat and rape. All stages of
the production include strict control of the products quality:
from growing and storage to further processing and sale of
products under company's own trademarks to end users.
Among our distinctive features are market orientation and
clients' needs including qualied services and formation of
long-lasting and mutually benecial relationships with partners.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Пшениця, рапс.

Wheat, rape.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., смт Білокуракине,
вул. Історична, 89А;
тел.: +380 63 246 01 74;
e-mail: k.ilchenko@agricom.com.ua;
офіційний сайт: www.agricom.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Bilokurakyne,
89A Istorychna Street;
Tel. +380 63 246 01 74;
e-mail: k.ilchenko@agricom.com.ua;
Ofcial website: www.agricom.com.ua
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СТОВ АФ «Партнер»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Вирощування зернових і технічних культур.

Cereal and technical crops growing.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

СТОВ «АФ «Партнер» - аграрна компанія, що входить
до національної агропромислової групи Agricom
Group, основним напрямом діяльності якої є
вирощування пшениці та рапсу, їх зберігання та
реалізація. Суворий контроль якості продукції
здійснюється на кожному етапі виробництва: від
вирощування і зберігання до подальшої переробки
і реалізації продукції під власними торговими
марками кінцевому споживачу. Нашими
відмінними рисами є орієнтація на ринок та
потреби Клієнта, включаючи якісний сервіс і
формування довгострокових та взаємовигідних
відносин з партнерами.

Agricultural Limited Liability Company “Agricultural Firm
“Partner” is an agricultural company incorporated in the
agroindustrial group Agricom Group which main activity is
growing, storage and sale of wheat and rape. All stages of
the production include strict control of the products quality:
from growing and storage to further processing and sale of
products under company's own trademarks to end users.
Among our distinctive features are market orientation and
clients' needs including qualied services and formation of
long-lasting and mutually benecial relationships with partners.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Пшениця, рапс

Wheat, rape.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., смт Білокуракине,
вул. Історична, 89А;
тел.: +380 63 246 01 74;
e-mail: k.ilchenko@agricom.com.ua;
офіційний сайт: www.agricom.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Bilokurakyne,
89A Istorychna Street;
Tel. +380 63 246 01 74;
e-mail: k.ilchenko@agricom.com.ua;
Ofcial website: www.agricom.com.ua
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СТОВ «Прогрес»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Вирощування зернових та технічних культур.

Grain and technical crops growing.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

СТОВ «Прогрес» - аграрна компанія, що входить до
національної агропромислової групи Agricom Group,
основним напрямом діяльності якої є вирощування
пшениці та рапсу, їх зберігання та реалізація.
Суворий контроль якості продукції здійснюється на
кожному етапі виробництва: від вирощування і
зберігання до подальшої переробки і реалізації
продукції під власними торговими марками
кінцевому споживачу. Нашими відмінними рисами
є орієнтація на ринок та потреби Клієнта, включаючи
якісний сервіс і формування довгострокових та
взаємовигідних відносин з партнерами.

Agricultural Limited Liability Company “Progress” is an
agricultural company incorporated in the agroindustrial
group Agricom Group which main activity is growing, storage
and sale of wheat and rape. All stages of the production
include strict control of the products quality: from growing
and storage to further processing and sale of products
under company's own trademarks to end users. Among our
distinctive features are market orientation and clients'
needs including qualied services and formation of
long-lasting and mutually benecial relationships with partners.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Пшениця, рапс

Wheat, rape.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., с. Лизине,
вул. Пушкіна, 32В;
тел.: +380 63 246 01 74;
e-mail: k.ilchenko@ agricom.com.ua;
офіційний сайт: www.agricom.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, Village of Lyzyne,
32B Pushkina Street,
Tel. +380 63 246 01 74;
e-mail: k.ilchenko@agricom.com.ua;
Ofcial website: www.agricom.com.ua
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ПрАТ «Агротон»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Сільськогосподарське виробництво.

Agricultural production.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ПрАТ «Агротон» – найбільший
диверсифікований вертикально-інтегрований
сільськогосподарський виробник Східної України.
Основним видом діяльності є вирощування, а також
переробка та зберігання соняшнику і пшениці.
ПрАТ «Агротон» є одним із найбільших
виробників в Україні і Європі за площею
оброблюваних земель серед представників
аграрних компаній, акції яких котируються на біржі.

PrJSC “Agroton” is the largest diversied
vertically integrated agricultural producer in Eastern Ukraine.
The key activities include: growing, processing and storage
of sunowers and wheat. PrJSC “Agroton”
is one of the largest producers in Ukraine and Europe by the
area of cultivated lands among the agricultural companies
which have their shares quoted on the stock exchange.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Олія соняшникова.

Sunower oil.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
просп. Гвардійський, 10Б, офіс 12;
тел.: +380 6452 4 33 70;
e-mail 1: ofce@agroton.com.ua,
e-mail 2: mail@agroton.com.ua;
офіційний сайт: www.agroton.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Severodonetsk,
10Б Hvardiiskyi Avenue, Ofce 12;
Tel. +380 6452 4 33 70;
e-mail 1: ofce@agroton.com.ua,
e-mail 2: mail@agroton.com.ua;
Ofcial website: www.agroton.com.ua
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ТОВ «Старобільський елеватор»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Складське господарство.

Warehousing.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «Старобільський елеватор» - сучасне
підприємство, що входить до складу групи компаній
«Нібулон». Підприємство має всі технологічні
можливості зберігання і доведення сільгосппродукції
до товарної кондиції. Виробничо-технологічні
лабораторії атестовані в державній метрологічній
системі України на визначення показників якості
продукції за стандартними методиками і
проводяться висококваліфікованими спеціалістами
на високоточному обладнанні. Елеватор дає
можливість продавати продукцію, як у повному
обсязі або частково через інструменти електронних
торгів на AGROXY як на внутрішньому ринку так і на
експорт.

“Starobilsk elevator” LLC is a modern enterprise incorporated
in the Group of companies “Nibulon”. The enterprise has all
technological possibilities for storage and conditioning of
agricultural products to meet market standards. Production
and technological laboratories were attested with the state
metrological system of Ukraine for determination of indicators
of the products quality by standard methods. Such attestation
is made by highly qualied experts using highly-accurate
equipment. The elevator allows selling products either
completely or partly via tools of electronic auction on
AGROXY both on the domestic and foreign markets.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Зернові та олійні культури.

Grain and oil crops.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Старобільськ,
вул. 1 Травня, буд. 4;
тел.: +380 6461 2 25 84,
факс: +380 6461 2 43 36;
e-mail: st_elev@ukr.net;
офіційний сайт: www.nibulon.com

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Starobilsk, 4 First May Street;
Tel. +380 6461 2 25 84, факс: +380 6461 2 43 36;
e-mail: st_elev@ukr.net;
Ofcial website: www.nibulon.com
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ТОВ «Агро-союз»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Сільськогосподарське виробництво.

Agricultural production.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

Підприємство займається вирощуванням
зернових, бобових і олійних культур.

The enterprise's activities include growing of grain, bean
and oil crops.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Зернові та олійні культури.

Grain and oil crops.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., с. Широке,
вул. Польова, б. 28;
тел.: +380 50 159 60 95;
e-mail: agro-soyz@meta.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, Village of Shyroke, 28 Poliova Street,
Tel. +380 50 159 60 95;
e-mail: agro-soyz@meta.ua
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ТОВ «Агро-плюс 1»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Сільськогосподарське виробництво.

Agricultural production.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

Підприємство займається вирощуванням
зернових та технічних культур.

The enterprise's activities include growing of grain and
technical crops.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Гірчиця.

Mustard.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., с. Тепле,
вул. Миру, б. 55;
тел.: +380 6472 3 15 31, +380 50 600 76 90;
e-mail: agro-plys@ukr.net

Ukraine, Luhansk Oblast, Village of Teple, 55 Myru Street,
Tel. +380 6472 3 15 31, +380 50 600 76 90;
e-mail: agro-plys@ukr.net
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ТОВ НВП «Аеромех»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Виробництво сепараторів зерна.

Production of grain separators.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

Унікальна розробка українських розробників
Сепаратор САД від заводу Аеромех вже майже
два десятки років затребувані аграріями не лише
України, але і всього світу. Завод Аеромех випускає
22 моделі сепараторів САД, продуктивністю від 4
до 150 тонн на годину. Завдяки відбору насіння на
сепараторах САД аграрії досягають підвищення
врожайності до 35 %. Розроблена система
доочистки повітря, яка вбудована в моделі з циклоном.
Орієнтованість на потреби клієнта, розуміння
цінностей наших споживачів - основа стратегії
НВП «Аеромех» як виробника.

A unique Ukrainian development, a SAD separator made by
enterprise Aeromeh has been highly demanded for quite
twenty years by either Ukrainian agrarians and all over the
world. Aeromeh plant produces 22 models of SAD separators
with a capacity of 4 to 150 tons per hour. Thanks to selection
of seeds provided by SAD separators, agrarians achieve
harvest increasing up to 35%. A system of additional air
cleaning mounted in the model with cyclone was developed.
Orientation to clients' needs and understanding of values
of our consumers compose the strategy of SPC “Aeromeh”
as a producer.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Сепаратори аеродинамічні САД.

SAD aerodynamic separators.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Кремінна,
вул. Харківська, 37;
тел.: +380 50 348 92 71;
e-mail: aeromehua@gmail.com;
офіційний сайт: https://aeromeh.com.ua/

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Kreminne, 37 Kharkivska Street;
Tel. +380 50 348 92 71;
e-mail: aeromehua@gmail.com;
Ofcial website: www.aeromeh.com.ua
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ПНВП «Арбас»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Розробка, виробництво та продаж трубопровідної
арматури промислового призначення.

Development, production and sale of commercial
pipeline control valves.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ПНВП «Арбас» спеціалізується на проектуванні,
випуску та продажу сучасних видів трубопровідної
арматури. Підприємство має власну виробничу і
матеріально-технічну базу, що дозволяє здійснювати
повний цикл виробництва продукції та постачати її
для провідних підприємств металургійної, хімічної,
харчової, нафтохімічної, газової, енергетичної,
гірничої, будівельної галузей промисловості.

Private Research and Production Enterprise “Arbas”
specializes in designing, production and sale of modern
types of pipeline control valves. The enterprise has its own
production and logistical base which allows performing a
complete cycle of production and supply of products to
leading companies in the metallurgic, chemical, food,
petrochemical, gas, power, mining and construction
industries.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Трубопровідна арматура, пневмоприводи.

Pipeline control valves, pneumatic actuators.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул. Пивоварова, 4 корп. 9;
тел.: +380 6452 6 85 35, +380 6452 6 85 58;
e-mail: arbasmarket@arbas.com.ua;
офіційний сайт: www.arbas.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Severodonetsk,
4 Pyvovarova Street, Building 9;
Tel. +380 6452 6 85 35, +380 6452 6 85 58;
e-mail: arbasmarket@arbas.com.ua;
Ofcial website: www.arbas.com.ua

50

Private Research and Production Enterprise “Arbas”

51

ТОВ «Лисстальпром»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Ливарне виробництво.

Foundry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «Лисстальпром» – одно з основних ливарних
виробництв на сході України з промисловою історією
більш ніж 50 років. Структура підприємства, його
компактність, наявність допоміжних виробництв,
дозволяють швидко і ефективно перебудовувати
виробництво. Виробнича структура підприємства
складається з ливарного, ковальського, токарного,
інструментального цехів та цехів металоконструкцій
і термічної обробки металів. Контроль механічних
властивостей: міцність на розрив, ударна в'язкість,
твердість – виконується в умовах лабораторії
механічних випробувань ливарного цеху. Система
менеджменту якістю на підприємстві відповідає
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008

“Lisstalprom” LLC is one of the main foundry producers in
Eastern Ukraine having over 50 years of industrial History. The
structure of the enterprise, its compactness, and availability
of auxiliary production facilities allow fast and efcient
refurnishment of the production. The production structure of
the enterprise includes casthouse, forging, turning, tooling,
structural and metal heat-treatment shops. Tests for
mechanical features like rupture strength, impact toughness
and hardness are carried out in a testing laboratory of the
casthouse. The quality management system of the enterprise
meets the requirements of the international standard
ISO 9001: 2008.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Запчастини для залізничних вантажних вагонів.

Spare parts for railway freight wagons.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Канатна, 58;
тел.: +380 50 476 33 26;
e-mail: lsp-lis@ukr.net;
офіційний сайт: www.lisstalprom.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk, 58 Kanatna Street;
Tel. +380 50 476 33 26;
e-mail: lsp-lis@ukr.net;
Ofcial website: www.lisstalprom.com.ua
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ПАТ «Мирнодолинский дослідно-експериментальний завод»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Виробництво металевих баків, резервуарів і
контейнерів.

Production of metal drums, reservoirs and containers.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ПАТ «Мирнодолинский дослідно-експериментальний
завод» є виробником теплообмінного, ємнісного
та нестандартизованого обладнання для
нафтопереробної, хімічної, харчової, коксохімічної,
металургійної та інших галузей промисловості і має
можливість розробити, виготовити і поставити якісне
обладнання.

PJSC “Myrnodolynskyi Research and Experimental Plant” is
a producer of thermal exchange, vessel and non-standard
equipment for petrochemical, chemical, food, by-product
coking, metallurgic and other industries and has capabilities
for development, production and supply of high-quality
equipment.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Теплообмінне, ємнісне, нестандартизоване
обладнання та циклони.

Thermal exchange, vessel, non-standard equipment
and cyclones.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., смт Тошківка;
тел.: +380 50 598 17 24;
e-mail: ofce@mo-ez.com.ua;
офіційний сайт: http://mo-ez.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, Town of Toshkivka;
Tel. +380 50 598 17 24;
e-mail: ofce@mo-ez.com.ua;
Ofcial website: www.mo-ez.com.ua
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ТОВ «НВК «Вітус»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:
Виробництво гвинтових і тарілчастих пружин для
різних галузей промисловості і народного
господарства
ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:
ТОВ «НВК «Вітус» займає лідируючі позиції по
виробництву гвинтових і тарілчастих пружин в
Україні. Асортимент продукції компанії включає
тисячі найменувань пружин різної форми та
розміру для застосування в різних галузях
промисловості та народного господарства.
Виробництво пружин здійснюється згідно креслень,
наявних в базі підприємства, креслень замовника,
за наданим зразком або заявленими
параметрами. Підприємство постійно
розвивається відповідно до вимог сучасного ринку.

INDUSTRY FIELD:
Production of cylindrical spiral and Belleville disc springs for
various elds of industry and economy.
COMPANY'S PROFILE:
“Research and Production Complex “Vitus” LLC holds
leading market positions in production of cylindrical spiral
and disc springs in Ukraine. The products assortment of the
company includes thousands of items of springs with different
shapes and sizes for application in various elds of industry
and economy. Springs are made according to drawings
available within the company's base, custom drawings,
provided drawings and required parameters. The enterprise
constantly develops following the demands of market trends.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:
Спеціалізовані пружини, пружини металургійного
комплексу, пружини для залізничного транспорту,
пружини гірничо-шахтного устаткування, пружини
для СГ техніки, пружини для ліфтового господарства,
пружини опор і підвісів трубопроводів, тарілчасті
пружини.

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
просп. Гвардійський, 28;
тел.: +380 6452 5 55 88, +380 99 963 04 83;
e-mail: sales@vitus.com.ua,
офіційний сайт: www.vitus.com.ua

CONTACT INFORMATION:
Ukraine, Luhansk Oblast, City of Severodonetsk,
28 Hvardiiskyi avenue;
Tel. +380 6452 5 55 88, +380 99 963 04 83;
e-mail: sales@vitus.com.ua,
Ofcial website: www.vitus.com.ua
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Specic springs, springs for the metallurgic industry, springs
for railway transport, springs for coal mining equipment,
springs for agricultural machinery, springs for elevator
equipment, springs for supports and lifting xtures of pipelines,
disc springs.
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ТОВ «Лізинг інвест»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Скляна промисловість.

Glass industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «Лізинг Інвест» засноване у 2004 році, та є одним
з провідних підприємств промислової переробки
скла в Україні та за її межами. Діяльність підприємства
спрямована на формування нових напрямків в
переробці скла, постійне поліпшення виробничотехнічної бази, розробку інноваційних рішень в
переробці скла на основі поєднання сучасних
технологій.

“Leasing Invest” LLC was established in 2004 and is one of the
leading enterprises in commercial processing of glass in
Ukraine and abroad. The company's activities is oriented to
formation of new directions in glass processing, constant
improvement of production and logistical bases, nding
innovative solutions in glass processing involving the latest
technologies.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Скло загартоване, скло з лакофарбовим покриттям.

Tempered glass, glass with lacquer and paint coating.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. ім. В. Сосюри, 349;
тел.: +380 50 571 31 16;
e-mail: lissteklo@gmail.com;
офіційний сайт: http://l-i.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk,
349 Volodymyra Sosiury Street;
Tel. +380 50 571 31 16;
e-mail: lissteklo@gmail.com;
Ofcial website: www.l-i.com.ua
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ТОВ «Лисичанський скляний завод»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Скляна промисловість.

Glass industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «Лисичанський скляний завод» - одне з
провідних підприємств у регіоні з виробництва та
реалізації скляної продукції. Підприємство
пропонує якісну продукцію, яка пройшла
тестування відповідно до українських стандартів.
Наша головна мета - досягнення нового рівня
професійної виробничої системи, побудова плідної
довгострокової співпраці шляхом забезпечення
високої якості продукції для наших клієнтів.

“Lysychansk Plant of Glassworks” LLC is one of the regional
leading enterprises in production and sale of glass products.
The enterprise offers high-quality products tested according
to Ukrainian standards. Our main goal is to achieve a new
level of the professional production system and building of
fruitful long-lasting cooperation through provision of
high-quality products to our clients.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Скло безпечне загартоване плоске, скло безпечне
загартоване моліроване (гнуте), скло безпечне
загартоване плоске з малюнком, нанесеним
методом шелкографичного друку, скло безпечне
загартоване плоске з малюнком, нанесеним
методом цифрового фотодруку, багатошарове
скло (триплекс), листове скло з лакофарбним
покриттям, листове скло з сонцезахисним м'яким
покриттям, великогабаритне срібне дзеркало.

Safe plane tempered glass, safe tempered bended glass,
safe plane tempered glass with silkscreen printing, safe
plane tempered glass with digital photo-offset printing,
multilayer glass (triplex), sheet glass with lacquer and paint
coating, sheet glass with sun-proof soft coating, large-sized
silver mirror.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Жовтнева, 318;
тел.: +380 50 348 91 12, +380 50 324 87 29,
+380 50 324 35 66;
e-mail: lisglass@lisglass.com.ua;
офіційний сайт: www.lisglass.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk,
318 Zhovtneva Street;
Tel. +380 50 348 91 12, +380 50 324 87 29, +380 50 324 35 66;
e-mail: lisglass@lisglass.com.ua;
Ofcial website: www.lisglass.com.ua
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ТОВ «Тетра»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Скляна промисловість.

Glass industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «Тетра» займається переробкою скла та дзеркал
на станках виробництва Венгрії, Турції, Німеччини,
Китаю.
Наші кваліфіковані фахівці з радістю допоможуть
вибрати відповідний товар. Основними покупцями
продукції є торгівельні мережі України: «Епіцентр»,
«Нова Лінія», «Будмен», «Будмен Інтер», «Строй Опт».
Також підприємство виготовляє унікальні картини на
дзеркалі з кольорового скла із застосуванням
технології «фьюзинг».

“Tetra” LLC processes glass and mirrors using Hungarian,
Turkish, German and Chinese production equipment.
Our qualied personnel helps select the required products.
Among main buyers of the products are the following trade
networks: “Epitsentr”, “Nova Liniia”, “Budmen”,
“Budmen Inter”, Stroi Opt”. Also, the enterprise manufactures
unique pictures on colored glass mirror by the method called
“fusing”.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Зеркала для ванних кімнат та прихожих з ЛЕД
підсвіткою, обсяг виДробництва – 1000 шт. в місяць

Mirrors for bathrooms and halls with LED-lighting, production
capacity - 1000 pcs. per month.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Московська, б. 63-Б
тел.: +380 50 475 30 99;
e-mail: mgoltysev@gmail.com

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk,
63-Б Moskovska Street;
Tel.: +380 50 475 ЗО 99;
e-mail: mgoltysev@gmail.com
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ТОВ НВП «Антекс-автоматика»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Виробництво інструментів і обладнання для
вимірювання, дослідження та навігації.

Production of measurement, research and navigation tools
and equipment.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ НВП «Антекс-автоматика» розробляє та
виготовляє газоаналізатори кисню і системи
газового аналізу, а також елементи газопідготовки.
Багаторічний досвід створення і впровадження
газоаналізаторів кисню і систем газового аналізу
для всіх космічних стартів, наявність власної
виробничої бази, повного циклу виробництва,
висококваліфікованого науково-технічного
персоналу дозволяє випускати продукцію
високої якості за конкурентноздатними цінами.
Ми працюємо з великою кількістю замовників
для хімічних, металургічних, харчових, нафтових
та інших підприємств

Research and Production Enterprise “Anteks-avtomatyk” LLC
designs and produces oxygen analyzers and gas analysis
systems, as well as gas preparation elements. Many years of
experience in creation and implementation of oxygen
analyzers and gas analysis systems for all space starts,
availability of our own production base, a complete
production cycle, highly qualied research and
maintenance staff allow manufacturing competitively
priced high-quality products. We cooperate with many
customers who order products for chemical, metallurgic,
food, petroleum and other enterprises.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Газоаналізатори кисню ГТМК-18, ОКСИД-103,
ОКСИД-111, ГК-4

Oxygen analyzers ГТМК-18, ОКСИД-103, ОКСИД-Ш, ГК-4

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул. Пивоварова, б. 3-Г
тел.: +380 6452 4 44 70;
e-mail: antekc3@gmail.com
офіційний сайт: http://antekc.narod.ru

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Severodonetsk,
3-Г Pyvovarova Street;
Tel. +380 6452 4 44 70;
e-mail: antekc3@gmail.com,
Ofcial website: www.antekc.narod.ru
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ПрАТ «СНВО «Імпульс»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Виробництво систем контролю та управління (СКУ)
для об'єктів атомної енергетики, залізничного
транспорту та інших галузей промисловості

Production of instrumentation and control systems (ICS) for nuclear power
plants, railway transport and other industry elds.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ПрАТ «СНВО «Імпульс» - провідна в Україні компанія, яка
пропонує широкий спектр систем управління для різних галузей
промисловості.
Компанія пропонує продукцію з трьох категорій:
продукція для АЕС;
продукція для залізниць;
продукція загальнопромислового призначення.
У СНВО «Імпульс» реалізовані всі етапи життєвого циклу систем
управління: розробка; виготовлення; комплекс випробувань;
введення в експлуатацію; підтримка експлуатації.
Розробка технологічних процесів виробництва, взаємодія
служб при виготовленні продукції визначається комплексом
стандартів, інструкцій, інструкцій підприємства, а також технічними
умовами, конструкторською документацією, програмами
забезпечення якості та надійності виробів.
СНВО «Імпульс» має європейські сертифікати на функціональну
безпеку систем і на корпоративні системи менеджменту: якістю
продукції; екологією; гігієною і безпекою праці.

PrJSC “Severodonetsk Research and Production Association “Impulse” is
a leading Ukrainian company offering a wide range of control systems for
various elds of industry. The company offers products within three
categories: products for nuclear power plants; products for railway transport;
general purpose industrial products. SRPA “Impulse” has implemented all
stages of the life cycle of control systems: designing; production; testing;
commencement; maintenance. Development of technological production
processes and cooperation of services in production of goods are dened by
a set of standards, instructions, enterprise's instructions, as well as technical
conditions, design documentation, policies for ensuring the quality and
reliability of products. SRPA “Impulse” has European certicates for proving
functional safety of the systems and for corporative management systems,
namely for the products quality, clean environment, occupational health
and safety.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Якісні та високонадійні СКУ на базі технічних засобів
автоматизації та програмного забезпечення власної розробки,
які забезпечують виконання всіх функцій управління та безпеку
енергоблоків атомних електростанцій та залізничного транспорту.

High quality and reliable instrumentation and control systems based
on proprietary technical automation and software devices providing
performance of all control functions and safety of power-generating units
of nuclear power plants and railway transport.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
пл. Перемоги, 2;
тел.: +38064 526 01 73,
e-mail: impulse@imp.lg.ua,
офіційний сайт: www.imp.lg.ua.

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Severodonetsk, 2 Peremohy Square;
Tel. +38064 526 01 73,
e-mail: impulse@imp.lg.ua,
Ofcial website: www.imp.lg.ua.
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ТОВ НВФ «Мікрохім»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Фармацептична промисловість.

Pharmaceutical industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ НВФ «Мікрохім» – українське фармацевтичне
підприємство повного циклу – від синтезу активних
фармацевтичних інгредієнтів до розробки та
виробництва готових лікарських засобів. Підприємство
вже 27 років виробляє лікарські засоби європейської
якості, які користуються попитом на всій території
України та за її межами, динамічно розвивається,
запроваджуючи у виробництво наукомісткі технології
та збільшуючи виробничі потужності.

Research and Production Firm “Microkhim” LLC is a
Ukrainian integrated enterprise – from synthesis of active
pharmaceutical ingredients to development and production
of nished pharmaceuticals. The enterprise has been
producing pharmaceuticals of the European quality
demanded throughout the whole territory of Ukraine and
abroad, dynamically developing and implementing
knowledge intensive technologies in its production process
and increasing production capabilities for 27 years.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

1. НІТРОМАКС, таблетки сублінгвальні по 0,4 мг,
по 50 таблеток в банці, по 4 банки в пачці
2. НІТРО-МІК®, спрей дозований сублінгвальний
0,4 мг/доза, 15 мл (300 доз).

1. NITROMAKS, 0.4 mg sublingual pills, 50 pills in each bottle,
4 bottles in each package.
2. NITRO-MIK®, a metered dose sublingual spray,
0.4 mg per dose, 15 ml (300 doses).

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Володимирська, б. 33
тел.: +380 6453 635 00; +380 6453 616 00
e-mail: ofce@microkhim.com.ua
офіційний сайт: www.microkhim.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Rubizhne,
33 Volodymyrska Street;
Tel. +380 6453 635 00; +380 6453 616 00,
e-mail: ofce@microkhim.com.ua,
Ofcial website: www.microkhim.com.ua
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ТОВ «ВТФ «Шарм»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Текстильна промисловість.

Textile industry.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «ВТФ «Шарм» має багаторічний досвід. Цеха
оснащені сучасним технологічним обладнанням.
У розкрійному цеху встановлений настилочний
комплекс «Куріс» (Німеччина). Дублювання деталей
здійснюється за допомогою дублюючого пресу
D 32602 VLOTHO Kannegiesser. У швацьких потоках
для виконання усіх технологічних операцій встановлені
універсальні, спеціальні швейні машини и
полуавтомати фірми «Juki», «Duerkopp Adler»,
«Pfaff», також є обладнання для волого-теплової
обробки фірми «Veit».
Підприємство виконує замовлення з виготовлення
швейних виробів з бавовняних, шовкових, вовняних
тканин та трикотажу.

Production and Trade Firm “Sharm” LLC has many years of
experience. Its shops are furnished with latest technological
equipment. The cutting shop has covering complex “Kuris”
(Germany) installed. Doubling of elements is performed using
the doubling press D 32602 VLOTHO Kannegiesser. For
ensuring all technological operations the sewing shops are
equipped with multi-purpose, specic and semi-automatic
sewing machines “Juki”, “Duerkopp Adler”, “Pfaff”, as well
as equipment for steaming “Veit”. The enterprise produces
sewn products from cotton, silk, wool cloths and knit-wear.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Підприємство надає послуги з виготовлення
швейних виробів.
Швейні вироби з бавовняних, шовкових, вовняних
тканин та трикотажу: пальто,куртки, плащі, жакети,
плаття, штани, спідниці

The enterprise provides services on production of sewn
products. Sewn products made of cotton, silk, wool cloths
and knit-wear are as follows: pea coats, coats, raincoats,
jackets, dresses, pants, skirts.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
просп. Перемоги, б. 159
тел.: +380 6451 716 13;
e-mail: oooptfsharm@ukr.net,

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk,
159 Peremohy Avenue;
Tel. +380 6451 716 13;
e-mail: oooptfsharm@ukr.net
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Production and Trade Firm “Sharm” LLC
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ПРАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Целюлозно-паперова промисловість.

Pulp and paper industry.

COMPANY'S PROFILE:
PrJSC “Rubizhne Cardboard and Package Mill” (“RCPM”)
is the largest cardboard, paper and corrugated cardboard
ПрАТ «РКТК» сьогодні найбільший в Україні і Європі
packaging manufacturer in Ukraine and Europe today.
виробник картону, паперу і упаковки з гофрованого
картону. Підприємство є членом Української Асоціації The enterprise is a member of the Ukrainian Association
of Corrugated Cardboard Manufacturers and closely
Виробників Гофрокартону, яка тісно співпрацює з
cooperates with the all-European federation of corrugated
загальноєвропейською федерацією виробників
cardboard manufacturers FEFCO. PrJSC “RCPM” is an
гофрокартону FЕFСО. ПрАТ «РКТК» - асоційована
associated company incorporated in Group D.S. Smith
компанія групи «D.S.Smith» (Великобританія), яка є
(Great Britain) which is one of the largest manufacturers of
одним з найбільших виробників гофроупаковки в
corrugated cardboard packaging in Europe. The enterprise
Європі. На комбінаті встановлено три КВМ, понад
has three KVMs installed, more than 20 production lines for
20 виробничих ліній для виготовлення гофроупаковки
manufacture of corrugated cardboard packages of
різних розмірів і ступенів складності. Створені власні
various sizes and degree of complexity. Own companies
підприємства із збирання і заготівлі макулатури
established by PrJSC “RCPM” and specializing in collection
роблять ПрАТ «РКТК» незалежним від постачальників
and stocking of waste paper make the enterprise
сировини
independent from feedstock suppliers.
ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:
PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:
ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

Картон для плоских шарів гофрокартона, папір для
гофрування, картон для виробництва гіпсокартону,
гофрокартон, упаковка із гофрокартона

Cardboard for plane layers of corrugated cardboard,
paper for corrugation, cardboard for gypsum plasterboard
manufacture, corrugated cardboard, corrugated
cardboard packaging.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Менделєєва б. 67
тел.: +380 6453 922 75;
e-mail: info@rktk.com.ua
офіційний сайт: www.rktk.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Rubizhne,
67 Mendeleeva Street;
Tel. +380 6453 922 75;
e-mail: info@rktk.com.ua,
Ofcial website: www.rktk.com.ua
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PrJSC “Rubizhne Cardboard and Package Mill”

73

ТОВ «Ялинкові прикраси»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Виробництво ялинкових прикрас.

Production of Christmas tree decorations.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

Лисичанська фабрика ялинкових прикрас розпочала
діяльність у 1950 р. Сьогодні ТОВ «Ялинкові прикраси» є
одним з провідних підприємств України в своєму
профілі. Ми виробляємо широкий асортимент
ялинкових прикрас і різноманітних іграшок та
пропонуємо барвисту і міцну упаковку для ялинкових
прикрас Продукція підприємства не підлягає
сертифікації.

Lysychansk Factory of Christmas Tree Decorations began
its activities in 1950. Nowadays, “Christmas Tree
Decorations” LLC is one of the leading Ukrainian
enterprises in its industry. We manufacture a wide range of
Christmas tree decorations and various toys and offer
colorful and rm packaging for decorations. Products
manufactured by the enterprise are not subject to
certication.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Скляні ялинкові прикраси

Glass Christmas tree decorations

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Газовиків, б. 24-А
тел.: +380 6451 7 38 23; +38 066 251 29 57
e-mail: feulis@ukr.net,
офіційний сайт: www.ukrashaem.biz

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk,
24-A Hazovykiv Street;
Tel. +380 6451 7 38 23; +38 066 251 29 57,
e-mail: feulis@ukr.net,
Ofcial website: www.ukrashaem.biz
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“Christmas Tree Decorations” LLC
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ДП «Науково-дослідний інститут
техніки безпеки хімічних виробництв»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Охорона праці.

Occupational safety.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ДП «НДІТБХВ» займається дослідженнями в галузі
охорони праці та промислової безпеки, розробкою,
виготовленням та поставкою підприємствам
різноманітних індивідуальних та колективних засобів
захисту.

State-Owned Enterprise “Scientic and Research Institute
for Occupational Safety and Health in the Chemical
Industry” holds researches in the eld of occupational
and industrial safety, development, manufacture and
supply of various personal and collective protective
equipment.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Засоби індивідуального захисту: ізолюючі і спеціальні Personal protective equipment: isolating and special
костюми для роботи в особливо небезпечних і
overalls for work under specic dangerous and emergency
аварійних умовах
conditions.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк
просп.. Гвардійський. б. 34
тел.: +380 6452 313 84; +380 6452 312 62 факс;
+380 6452 313 75
e-mail: itbchp@is.ua,

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Severodonetsk,
34 Hvardiiskyi Avenue;
Tel. +380 6452 313 84; +380 6452 312 62;
Fax +380 6452 313 75;
e-mail: itbchp@is.ua.
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State-Owned Enterprise “Scientic and Research Institute for
Occupational Safety and Health in the Chemical Industry”
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ТОВ «Інтер фреш Україна»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Технології зберігання продуктів харчування.

Food preservation techniques.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «Інтер фреш Україна» є офіційним
представником ізраїльської компанії StePac,
виробника високоякісних пакетів модифікованої
атмосфери і вологості МА / МН Xtend. Пакети
значно подовжують термін зберігання овочів і
фруктів та їх транспортування.

“Inter Fresh Ukraine” LLC is an ofcial representation ofce
of Israeli Company StePac, a producer of high-quality
modied atmosphere and modied humidity packaging
MA / MH Xtend. The packages sufciently extend the useful
life of vegetables and fruit and the term of their
transportation without spoiling.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Пакет полімерний для пакування харчових продуктів
Xtend bulk bag

Polymer bags for Xtend bulk bag food packaging

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Володимирська б. 3
тел.: +38095 454 82 50;
e-mail: kovtunyl14@gmail.com, info@inter-fresh.com
офіційний сайт: http://inter-fresh.com

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Rubizhne,
3 Volodymyrska Street;
Tel. +38095 454 82 50;
e-mail: kovtunyl14@gmail.com, info@inter-fresh.com,
Ofcial website: http://inter-fresh.com
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“Inter Fresh Ukraine” LLC
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ФОП Царюк С.Я.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Торгівельне обладнання.

Shop xtures and ttings.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

Виробництво металопластикових світлопрозорих
конструкцій з оригінального пластмасового
профілю виробництва фірми REHAU (вікна, двері,
перегородки, балконні огороджуючі конструкції
та т.п.), виробництво торгового обладнання
(вітрини, стелажі, столи та інше) для магазинів,
аптек, кафе. Сучасне обладнання та високий
професіоналізм працівників гарантують високу
якість продукції, індивідуальний підхід до
кожногоклієнта та дають змогу виконати
усі побажання замовника.

Production of reinforced-plastic transparent building
structures from original plastic proles made by REHAU
(windows, doors, walls, balcony protective structures, etc.),
production of shop xtures and ttings (show-windows,
shelves, tables, etc.) for shops, pharmacies, cafes. Modern
equipment and highly-qualied personnel guarantee the
high quality of the products, individual approach to each
customer and make it possible to satisfy all wishes of clients.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Металопластикові світлопрозорі конструкції з
оригінального пластмасового профілю
виробництва фірми REHAU

Reinforced-plastic transparent building structures from
original plastic proles made by REHAU.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ,
вул. Сєвєродонецька, б. 55
тел.: +38050 571 92 32;
e-mail: hitech.rehau@gmail.com
офіційний сайт: www.hitech.lg.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, City of Lysychansk,
55 Severodonetska Street;
Tel. +38050 571 92 32;
e-mail: hitech.rehau@gmail.com,
Ofcial website: www.hitech.lg.ua
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Private Entrepreneur Tsariuk S.Y.
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ТОВ «Вовчоярівський кар’єр»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:

INDUSTRY FIELD:

Виробництво крейди і карбонатних наповнювачів.

Production of chalk and carbonate llers.

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ:

COMPANY'S PROFILE:

ТОВ «Вовчоярівський кар'єр» співпрацює з
провідними виробниками товарів народного
споживання в Україні і є виробником якісної
сировини для багатьох галузей промисловості.
Підприємство сформувало для себе декілька
принципів, якими керується в бізнесі: орієнтування
на завдання Клієнта, професіоналізм, формування
корпоративних традицій і культури. Дотримання цих
принципів дозволяє упевнено рухатися вперед і
знаходитися в числі лідерів ринку за якістю продукції.
Робота підприємства націлена на довгострокову
співпрацю.

“Vovchoiarivskyi Mining Plant” LLC cooperates with leading
producers of household goods in Ukraine and is a producer
of high-quality feedstock for many industrial branches.
The enterprise has formed few principles and follows them
in doing their business: orientation to clients' demands,
professionalism, formation of corporative traditions and ethics.
Compliance with these principles let the company steadily
move forward and be among the market leaders in the
products quality. The enterprise's activities are aimed at
long-lasting cooperation.

ПРОПОЗИЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО:

PRODUCTS PROPOSED BY THE COMPANY FOR PURCHASE:

Крейда марок: КМС-1, КМС-2, КМК (кормова), КМ,
КД (дроблена)

Chalk of grades:ChGS-1, ChGS -2, ChGF (feed),
ChG, ChС (crushed)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

CONTACT INFORMATION:

Україна, Луганська обл., смт Вовчоярівка,
вул. Проізводственна, 11;
тел.: +380 95 892 26 42;
e-mail: best.chalk.vk@meta.ua;
офіційний сайт: mell.com.ua

Ukraine, Luhansk Oblast, Town of Vovchoiarivka,
11 Proizvodstvenna Street;
Tel. +380 95 892 26 42;
e-mail: best.chalk.vk@meta.ua;
Ofcial website: mell.com.ua
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“Vovchoiarivskyi Mining Plant” LLC
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Луганська обласна державна адміністрація
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація
93405, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
проспект Центральний, 59
http://loga.gov.ua
e-mail: info@loga.gov.ua

Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму
93405, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
проспект Центральний, 59
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/economy
e-mail: economy@loga.gov.ua

