
східної України



Луганська область
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Філія «Деркульський кінний завод 63» 
ДП «Конярство України»

Сфера діяльності:
Розведення та вирощування коней племінних порід.

Профіль компанії:
Філія «Деркульський кінний завод 63» ДП «Конярство України» 
займається розведенням і вирощуванням племінних коней чис-
токровної верхової та української верхової порід, вирощуванням і 
реалізацією зернових, технічних культур та кормів для потреб кін-
ноплемінної частини. Деркульський кінний завод є одним з найста-
ріших і найвідоміших в Україні. Тут розводять чистокровних скаку-
нів для участі в кінних забігах.

За часів існування Російської імперії тут вирощували та тренували 
коней найвідоміших європейських порід. Протягом всієї роботи 
кінного заводу його уродженці багаторазово перемагали в забігах, 
вони високо оцінювалися на аукціонах, а Деркульське підприєм-
ство вважалося кращим серед конярів.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо продаж голів племінного молодняку.

Контактна інформація

Луганська обл.,  
с. Новодеркул, вул. Пастухова, 11
(06466) 9-42-55
derkul63@ukr.net
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ПРАТ «Біловодський маслоробний завод»

Контактна інформація

Донецька обл., 
м.Слов’янськ, вул.Олімпійська, 27
(062) 202-73-03
elena.tashlyk@metinvestholding.com
www.metinvestholding.com

Сфера діяльності:
Переробка молока та виробництво сиру. 

Профіль компанії:
ПРАТ «Біловодський маслоробний завод» – це розвинуте підпри-
ємство, основною діяльністю якого є перероблення молока та ви-
робництво сиру. Продукція його користується попитом як на регіо-
нальному, так і на національному рівні.

На підприємстві значно розширився асортимент молочної про-
дукції (більше 50 найменувань), запроваджуються нові технології 
виробництва продукції. Крім основного продукту – масла «Селян-
ського» завод виробляє вершково-рослинні масла «Дніпровське», 
«Біловодське», молоко питне, сметану, сири кисломолочні, брин-
зу, сир «Адигейський», десерти зі сметани, казеїн технічний. На 
підприємстві постійно оновлюється технологічне та допоміжне об-
ладнання, яке відповідає сучасним вимогам передових технологій.
За міжнародним економічним рейтингом підприємство є лідером 
у своєму виді діяльності і отримало статус «Підприємство року 
2010» та посіло 14 місце серед усіх підприємств України.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям агропромисло-
вого комплексу якісну молочну продукцію. Встановити нові ділові 
відносини з партнерами.
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Філія «Лимарівський кінний завод 61» 
ДП «Конярство України»

Сфера діяльності:
Розведення та вирощування коней племінних порід.

Профіль компанії:
Філія «Лимарівський кінний завод 61» займається розведенням і 
вирощуванням орловського та російського племінного рисака, ви-
рощуванням і реалізацією зернових і технічних культур та кормів 
для потреб кінноплемінної частини. Мірилом якості роботи заводу 
є отримання видатних призових коней. На конях Лимарівського за-
воду виграно сім призів Дербі, чотири рази приз Барса, вісім разів 
приз Еліти.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо продаж голів племінного молодняку
орловської та російської породи.

Контактна інформація

Луганська обл.,  
с. Новолимарівка, вул. Будьоного, 1
(06466) 9-65-46
lkz61@ukr.net
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Філія «Новоолександрівський кінний завод 64» 
ДП «Конярство України»

Контактна інформація

Луганська обл.,  
смт Біловодськ, шосе Старобільське, 1
(06466) 2-01-25
maslozavod@ukrpost.net

Сфера діяльності:
Розведення та вирощування коней племінних порід.

Профіль компанії:
Філія «Новоолександрівський кінний завод 64» ДП «Конярство 
України» займається розведенням і вирощуванням племінних ко-
ней Новоолександрівської ваговозної та української верхової порід, 
вирощуванням і реалізацією зернових, технічних культур та кормів 
для потреб кінноплемінної частини. Завод є одним із найстаріших 
у системі державного конярства. Новоолександрівська ваговозна 
порода має великі перспективи в розвитку як молочного, так і м’яс-
ного конярства, та користується попитом споживачів.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо продаж голів племінного молодняку.
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ТОВ «Племінний завод «Біловодський»

Сфера діяльності:
Розведення свиней полтавської м’ясної породи.

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

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

Контактна інформація

Луганська обл.,  Біловодський р-н,
смт Біловодск,  вул. Хорунжего, 1а
(06466) 2-00-28
vados1003@gmail.com
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ФГ «Зеликівське»

Контактна інформація

Луганська обл.,  Біловодський р-н, 
с. Зелеківка,  вул. Єлисеєва, буд. 62
(066) 741-94-26
zel2000@ukr.net

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

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо продаж голів племінного молодняку.
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Приватна агрофірма «Плугатарь»

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

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.

Контактна інформація

Луганська обл.,  Біловодський р-н,
с. Плугатар
(050) 968-00-54, (06466) 9-66-43, (06466) 2-04-95 (факс)
plugatar@ukr.net 
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ФГ «Незалежність»

Контактна інформація

Луганська обл.,  Біловодський р-н, 
с. Бараниківка, вул. Калініна, 19А
(095) 207-82-76, (06466) 9-75-62, (06466) 9-75-62 (факс)
nezalezhnistFarm2017@ukr.net 

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

Профіль компанії: 
Основний вид діяльності – виробництво зернових та технічних 
культур, в галузі тваринництва – виробництво молока. Площа сіль-
ськогосподарських угідь – 6169 га, в т.ч. рілля – 5392 га. Виробни-
цтво зерна в 2016 році склало 6,2 тис. тонн (урожайність 35,2 ц/га), 
соняшнику – 4,1 тис. тонн (урожайність 20,4 ц/га). 

В господарстві утримується 1140 голів великої рогатої худоби, в т.ч. 
405 голів корів. Надій молока за перше півріччя 2017 року складає 
705 тонн. Середньооблікова чисельність працівників становить 130 
чоловік.

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.
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ТОВ «АГРОФІРМА ДЕМЕТРА-С»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і на-
сіння олійних культур.

Профіль компанії: 
Агрофірма спеціалізується на вирощуванні зернових та 
технічних сільськогосподарських культур. Площа сіль-
ськогосподарських угідь становить 3469 га в т.ч. рілля – 
3199 га. Виробництво зерна у 2016 році склало 5,4 тис. тонн (уро-
жайність 28,4 ц/га), соняшнику – 2,3 тис. тонн (урожайність 15,6 ц/
га).

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.

Контактна інформація

Луганська обл., Біловодський р-н,   
с. Семикозівка,  вул. Кооперативна, 7
(06466) 9-63-43
demetra-s@ukr.net
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ТОВ «Литвинівська МТС»

Контактна інформація

Луганська обл.,  Біловодський р-н, 
с. Литвинівка,  вул. Шевченка, 5
(06466) 9-61-43
dyachenko@litvinovkamts.com

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і на-
сіння олійних культур. 

Профіль компанії: 
Товариство спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних 
сільськогосподарських культур. Площа сільськогосподарських 
угідь становить 1090,08 га, в т.ч. рілля 1081,91 га. Виробництво зер-
на в 2016 році склало 2,7 тис. тонн (врожайність 36,4 ц/га), соняш-
нику – 0,8 тис. тонн (врожайність17,0 ц/га).

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції на внутрішній та зовніш-
ній ринки. В 2016 році кукурудзу та пшеницю експортували до Кі-
пру.   
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ПРАТ «Агротон»

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

Профіль компанії: 
ПРАТ «Агротон» – найкрупніший сільськогосподарський виробник 
у Біловодському районі. Спеціалізується на вирощуванні зернових 
і технічних сільськогосподарських культур та займається молоч-
ним скотарством. Площа сільськогосподарських угідь становить 
12692 га, в т.ч. рілля 11847 га. Виробництво зерна в 2016 році по 
Біловодському району склало 17,3 тис. тонн (врожайність 44,9 ц/
га), соняшнику – 11,6 тис. тонн (врожайність 24,1 ц/га). Поголів’я 
крупної рогатої худоби налічує 1692 голови, в тому числі корів 750 
голів. Виробництво молока за 2016 рік складає 7449 тонн (на одну 
фуражну корову доводиться 4371 кг. на рік).

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.

Контактна інформація

Луганська обл.,
смт Біловодськ,  вул. Гуньяна, 61
(06466) 2-03-74
dispetcher.belovodsk@ukr.net
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ТОВ «АГРОФІРМА «НИВА»

Контактна інформація

Луганська обл.,
смт Біловодськ, вул. С. Плугатар, 8
(050) 475-94-36, (06466) 2-04-99
Niva_19711301@ukr.net

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і на-
сіння олійних культур.

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.
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МПП «Агро»

Профіль компанії: 
Фермерське господарство спеціалізується на вирощуванні зерно-
вих та технічних сільськогосподарських культур. Площа сільсько-
господарських угідь становить 2741 га, в т.ч. рілля 2741 га. Вироб-
ництво зерна в 2016 році склало 4,2 тис. тонн (врожайність 27,4 ц/
га), соняшнику – 1,5 тис. тонн (врожайність 12,1 ц/га).

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.

Контактна інформація

Луганська обл., Біловодський р-н, 
смт Біловодск,  вул. Шевченка, 16
(066) 374-34-60
agro13412@ukr.net
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Магазин «СКАРБ» (ФОП Камша В. В.)

Контактна інформація

Луганська обл.,  Біловодський р-н,
смт Біловодськ,  вул. Центральна, 135-б
(050) 813-46-59
annakhrapata1@gmail.com

Сфера діяльності:
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно про-
дуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж та закупівля продуктів харчування.
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ПП «БРИЗ»

Сфера діяльності:
Роздрібна торгівля лікарськими засобами. 

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

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

Контактна інформація

Луганська обл.,  Біловодський р-н,
смт Біловодськ,  вул. Центральна, 135
(050) 946-20-08
briz@ukr.net



173СХІД-ЕКСПО 2019

Кафе «Діана» (ФОП Смаглова Д. С.)

Контактна інформація

Луганська обл.,  Біловодський р-н,
смт Біловодськ,  вул. Центральна, 178
(06466) 9-18-57, (099) 531-41-98
igoruban2017@gmail.com

Сфера діяльності:
Діяльність ресторанів, кафе, надання послуг мобільного харчуван-
ня.

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

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

Сфера діяльності:
Надання послуг населенню. 

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

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

Контактна інформація

Луганська обл.,  Біловодський р-н,
смт Біловодськ, площа Центральна, 2
(050) 813-46-59
viktorlg63@gmail.com
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ТОВ «Білокуракинський хлібозавод»

Контактна інформація

Луганська обл.,  Білокуракинський р-н,
смт Білокуракине, вул. Центральна, 116
(06462) 2-11-56
hlebozavodb2016@ukr.net

Сфера діяльності:
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів. 

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

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

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

Профіль компанії:
СТОВ «Роздольне» - підприємство східної України, є одним із ос-
новних сільськогосподарських товаровиробників Білокуракин-
ського району з виробництва зернових та технічних культур, ви-
робництва молока та яловичини.
Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк. То-
кове господарство. 

Пропозиції про співробітництво: 

Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільсько-
господарської техніки та обладнання.

Контактна інформація

Луганська область,
Білокуракинський р-н, с. Курячівка
(06462) 9-68-49
sоооrozdolne@gmail.com
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ТОВ «Білокуракинський тваринницький комплекс»

Контактна інформація

Луганська обл., Білокуракинський район, 
селище Лозно-Олександрівка
(050) 022-03-40
loznay16@ukr.net

Сфера діяльності:
Вирощування та відгодівля свиней.

Профіль компанії: 
ТОВ «БТК» підприємство Східної України, є одним із основних сіль-
ськогосподарських товаровиробників Білокуракинського району з 
виробництва свинини. Виробляємо екологічно чисту продукцію. 
Завдяки наполегливій праці в господарстві досягнуті високі ви-
робничі показники на вирощування та відгодівлю свиней. Госпо-
дарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове 
господарство.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо туші та півтуші свиней, можлива реалізація живого по-
голів’я свиней.
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СТОВ «Україна»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
СТОВ «Україна» - підприємство східної України, є одним із ос-
новних сільськогосподарських товаровиробників Білокуракин-
ського району з виробництва зернових, зернобобових та технічних 
культур. Господарство має сучасний тракторний та автомобільний 
парк. Токове господарство. 

Пропозиції про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільсько-
господарської техніки та обладнання.

Контактна інформація

Луганська обл., Білокуракинський р-н, с. Бунчуківка
(06462) 9-65-48
(098) 058-45-59



179СХІД-ЕКСПО 2019

ТОВ «Завод м’ясних виробів «БІС»

Контактна інформація

Луганська обл.,  Білокуракинський р-н,
смт Білокуракине, вул. Центральна, 226/1
(050) 047-54-97
ooo_zmi_bis@ukrpost.ua

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

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісну продукцію та сировину для виготовлення м’яс-
них виробів.
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СТОВ «Весна»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільсько-
господарської техніки.

Контактна інформація

Луганська обл., Білокуракинський р-н,
смт Білокуракине,   вул. Центральна, 2А
(06462) 2-21-75
stov_vesna@ukr.net
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СФГ «Вікторія К»

Контактна інформація

Луганська обл.,  Білокуракинський р-н,
с. Просторе
(06462) 9-51-72
sfg.viktoriyak@gmail.com

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. 

Профіль компанії: 
СФГ «Вікторія К» – підприємство cхідної України, є одним із сіль-
ськогосподарських товаровиробників Білокуракинського району 
з виробництва зернових, соняшника. Господарство має сучасний 
тракторний та автомобільний парк, токове господарство.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості,
послуги сільськогосподарської техніки.
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СТОВ «Вікторія»

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

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

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

Контактна інформація

Луганська область, Білокуракинський р-н,
с. Нещеретове
(06462) 9-63-39
viktoriya17lj@ukr.net
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СТОВ «Партнер»

Контактна інформація

Луганська обл., Білокуракинський р-н,
смт Білокуракине,  вул. Історична, 89А
(06462) 9-23-18
v.marchenko@agricom.com.ua

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії:
СТОВ «Партнер» – підприємство Східної України, є одним із ос-
новних сільськогосподарських товаровиробників Білокуракин-
ського району з виробництва зернових, соняшника, льону та ріпа-
ку. Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, 
токове господарство.

Входять до Білокуракинського кластера Agricom Group (Агріком 
Груп) – національна агропромислова група, що об’єднує сільсько-
господарські, переробні та торгові підприємства.

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

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
Підприємство Східної України, є одним із основних сільськогоспо-
дарських товаровиробників Білокуракинського району з виробни-
цтва зернових та технічних культур. Господарство має сучасний 
тракторний та автомобільний парк, токове господарство.

Пропозиції про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільсько-
господарської техніки та обладнання.

Контактна інформація

Луганська обл., Білокуракинський р-н,
смт Білокуракине, вул. Кленова, 12
(06462) 2-22-37
dnipro17lk@ukrpost.ua
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СТОВ «Прогрес»

Контактна інформація

Луганська обл., Білокуракинський р-н, 
с. Лизине
(06462) 9-23-18
v.marchenko@agricom.com.ua

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

Профіль компанії: 
СТОВ «Прогрес» – підприємство Східної України, є одним із ос-
новних сільськогосподарських товаровиробників Білокуракин-
ського району з виробництва зернових, соняшника, льону та ріпа-
ку. Господарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, 
токове господарство. 

Входять до Білокуракинського кластера Agricom Group (Агріком 
Груп) – національна агропромислова група, що об’єднує сільсько-
господарські, переробні та торгові підприємства.

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

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. 

Профіль компанії: 
СФГ «Донбасагро» - підприємство східної України, є одним із 
основних сільськогосподарських товаровиробників Білокуракин-
ського району з виробництва зернових, соняшника. Господарство 
має сучасний тракторний та автомобільний парк. Токове господар-
ство.

Пропозиції про співробітництво: 
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільсько-
господарської техніки.

Контактна інформація

Луганська обл., Білокуракинський р-н,
с. Гладкове
(06462) 2-18-36
donbasagro@i.ua
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СТОВ «Птиця»

Контактна інформація

Луганська обл., Білокуракинський р-н,   
смт Білокуракине, вул. Історична, 89
(06462) 2-18-36
donbasagro@i.ua

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. 

Профіль компанії: 
СТОВ «Птиця» – підприємство Східної України, є одним із основних 
сільськогосподарських товаровиробників Білокуракинського ра-
йону з виробництва зернових, соняшника. Господарство має су-
часний тракторний та автомобільний парк, токове господарство.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості, послуги сільсько-
господарської техніки.
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ПП Костюченко

Сфера діяльності:
Вирощування кролів. 

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо охолоджене м’ясо кролів.

Контактна інформація

Луганська обл., Білокуракинський р-н,  
с. Просторе
(06462) 9-51-72
sfg.viktoriyak@gmail.com
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СТОВ «Ранок»

Контактна інформація

Луганська обл., Білокуракинський р-н,  
с. Плахопетрівка
(06462) 9-51-31
ranok2004@ukr.net

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. 

Профіль компанії: 
СТОВ «Ранок» – підприємство Східної України, є одним із основних 
сільськогосподарських товаровиробників Білокуракинського ра-
йону з виробництва зернових, соняшника, льону та ріпаку. Госпо-
дарство має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове 
господарство.

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

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

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

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

Контактна інформація

Луганська обл., Білокуракинський р-н,  
с. Дем’янівка
(06462)9-21-55
stov.zorya777@gmail.com
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Інформаційно-туристичний центр «Зелена Кремінна»

Контактна інформація

Луганська обл., м. Кремінна, пр. Дружби, 15-1
(0654)2-16-62, (050) 929-17-05
kremplast@krem.lg.ua, аndresimsim65@gmail.com
www.kreminna.lg.ua

Сфера діяльності:
Інформування та організація туристичних, екскурсійних та курорт-
но-рекреаційних послуг. 

Профіль компанії: 
Основною метою є надання достовірної інформації про наявність 
туристичних, екскурсійних та курортно-рекреаційних послуг. 

Безкоштовні послуги:
• інформація про наявні заклади розміщення та їхні послуги;
• інформація про запропоновані екскурсії та туристичні подоро-

жі районом;
• допомога в організації сільської садиби та створення мережі 

сільських садиб. 

Платні послуги:
• організація активного відпочинку у Кремінському районі (піші, 

їздові, велосипедні походи, ігри «квест» та «пейнтбол»);
• організація тренінгів, семінарів, конференцій  (з урахуванням 

дозвілля учасників заходу).

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісні послуги з організації активного відпочинку, на-
даємо консультації щодо надання туристичних, екскурсійних та  
курортнорекреаційних послуг.
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База відпочинку «Сосновий бір»

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

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

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

Контактна інформація

Луганська область, 
м. Кремінна, вул. Санаторна, 21 А
(066-774-38-57)
bosbot2013@gmail.сom
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Готельний комплекс «ПриЛісне»

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Кремінна,  вул. Санаторна, 26
(067) 620-62-00
prilesnoe2017@gmail.com
http://prilesnoe.com.ua

Сфера діяльності: 
Надання послуг тимчасового розміщення на період відпустки та іншо-
го тимчасового проживання. Надання готельних послуг.

Профіль компанії: 
Готельний комплекс «ПриЛісне» розташований на березі озера. Для 
любителів поніжитися на сонечку в літню пору року - піщаний пляж. 
Чисте лісове повітря в частки секунди перенесе Вас в світ спокою і 
здорового повноцінного відпочинку. Розташування комплексу дозво-
ляє відчути себе практично на безлюдному острові, так як міська ци-
вілізація віддалена на відстань 10 км. Зона комплексу покрита    WI-FI. 
І для тих, хто любить поєднувати приємний відпочинок з улюбленою 
роботою, діловими зустрічами і бізнесом - комплекс надає спеціаль-
но обладнаний конференц-зал. В «ПриЛісному» є два більярдні столи, 
прокат човнів і велосипедів для різних вікових груп. У нас можна орен-
дувати альтанку з мангалом або без нього для затишного відпочинку 
компанією. Гості «ПриЛісне» можуть поплавати в просторих (10х20 
м) басейнах. Відкритий басейн: працює в теплу пору, вода підігріва-
ється. Критий басейн: працює цілий рік, оснащений зоною відпочин-
ку. Басейни «ПриЛісне» оснащені сучасними очисними установками. 
Кришталево чиста вода не містить хлору і не сушить шкіру. Довжина 
басейну в 20 м дозволяє нашим гостям зберегти звичний темп і дис-
танцію запливів. Басейни обладнані зоною відпочинку з комфорта-
бельними лежаками.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісний комфортний відпочинок, надаємо послуги з про-
ведення семінарів та інших заходів, а також проведення урочистих по-
дій.
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База відпочинку «Лісова Поляна»

Сфера діяльності:
База відпочинку для сімейного відпочинку, проведення дитячих та 
молодіжних таборів, корпоративів.

Профіль компанії: 
База відпочинку знаходиться серед соснового бору. До озе-
ра Підпісочного 800 м. На території бази є будиночки з двох-, 
трьох- та чотирьохмісними номерами. Також на території розта-
шовані спортивний та дитячий майданчики, кухня, їдальня, ма-
газин, літній душ, вуличний туалет. Є місця для кемпінгу, пар-
кування та пікніка. Для відпочиваючих є пропозиції активного 
відпочинку: піші, велосипедні та водні походи (на байдарках по  
р. Сіверський Донець), походи по Кремінським лісам. Прокат ту-
ристичного обладнання. 

Пропозиція про співробітництво:
База відпочинку для сімейного дозвілля, організації дитячих та мо-
лодіжних таборів.

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Кремінна,  вул. Санаторна, 23
(050) 929-17-05
andresimsim65@gmail.com
www.kreminna.lg.ua
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Будинок відпочинку «Будинок мисливця»

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Кремінна, вул. Серебрянська, 11
(06454) 3-15-95
img00993604@gmail.com
www.sosna.lg.ua

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

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісний відпочинок з комфортабельними номерами та 
живописною природою навкруги.
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Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 
«Мрія»

Сфера діяльності:
Оздоровлення дітей в літньо-оздоровчий період.

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо активний відпочинок в мальовничому куточку сосно-
вого бору з чистим повітрям, що зміцнить дихальну та серцево-су-
динну систему ваших дітей.

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Кремінна, вул. Санаторна, 25
(099) 519-34-53
kononov@lds.net.ua
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Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку 
«Соснова роща»

Контактна інформація

Луганська обл.,
м. Кремінна, вул. Санаторна, 27
(095) 413-08-03

Сфера діяльності:
Оздоровлення дітей в літньо-оздоровчий період. 

Профіль компанії: 
Підприємство власник: регіональна філія «Донецька залізниця» 
ПАТ «Укрзалізниця»  Краснолиманського дорпрофсожу. Дитячий 
табір розташований за межами міста в сосновому бору, де сухе 
чисте повітря сприяє загальному зміцненню організму. Матеріаль-
но технічна база закладу складається з діючих спальних корпусів, 
їдальні, приміщення для відпочинку на 60 осіб, адмінбудівлі. На те-
риторії закладу є дитячі майданчики, поряд – лісове озеро з впо-
рядкованим пляжем.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо активний відпочинок в мальовничому куточку сосно-
вого бору з чистим повітрям.
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Дитячий позаміський заклад оздоровлення та 
відпочинку «Зоря»

Сфера діяльності:
Оздоровлення дітей в літньо-оздоровчий період.

Профіль компанії:
Підприємство власник: Рубіжнянський казенний хімічний завод 
«Зоря». Дитячий табір розташований за межами міста серед 
соснового бору, де сухе чисте повітря сприяє загальному зміцнен-
ню організму. Матеріально технічна база закладу складається зі 
спальних корпусів, столової, адмінбудівлі. 

На території закладу є дитячі майданчики, поряд чисте лісове озе-
ро з упорядкованим пляжем. На цей час дитячий табір тимчасово 
не працює.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо активний відпочинок у мальовничому куточку сосно-
вого бору з чистим повітрям.

Контактна інформація

Адреса розташування заводу: 
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Заводська, 1
факс(064-53) 9-50-76; 9-52-42
zar@zaryachem.com

Адреса розташування закладу (ДПЗОВ «Зоря») 
Луганська обл., м. Кремінна, вул. Санаторна, 29

* Всю інформацію по дитячому закладу «Зоря» та базі відпочинку «Зоря» можна дізнатися за адресою та телефонами 
   «Рубіжнянського казенного хімічного заводу «Зоря».
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Туристична база відпочинку «Зоря»

Контактна інформація

Адреса розташування заводу: 
Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Заводська, 1
факс(064-53) 9-50-76; 9-52-42
zar@zaryachem.com

Адреса розташування закладу (ДПЗОВ «Зоря») 
Луганська обл., м. Кремінна, вул. Санаторна, 29

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

Профіль компанії: 
Підприємство власник: Рубіжнянський казенний хімічний завод 
«Зоря». База відпочинку знаходиться серед соснового бору. На 
території бази літні будиночки з двох-, трьох- та чотирьохмісними 
номерами. Також на території є спортивний та дитячий майданчи-
ки, кухня, їдальня, магазин, літній душ, вуличний туалет. Є місця для 
кемпінгу, паркування та пікніка.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо тимчасове розміщення на період відпустки та іншого 
тимчасового проживання.

* Всю інформацію по дитячому закладу «Зоря» та базі відпочинку «Зоря» можна дізнатися тільки за адресою та телефонами 
   «Рубіжнянського казенного хімічного заводу «Зоря».
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Перша туристична агенція

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

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

Пропозиція про співробітництво:
Організуємо перевозки, бронюємо місця в готелях, укладаємо уго-
ди зі страховими компаніями.

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Кремінна, вул. Кооперативна, 41
(095) 577-04-13
galeonts.com.ua
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Готель «Кремінянка»

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Кремінна, вул. Тітова, 13
(06454) 2-14-56 (050) 475-14-58
us2mb@ukr.net

Сфера діяльності:
Надання послуг тимчасового розміщення.

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо тимчасове розміщення для гостей нашого міста.
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Кафе «Теремок»

Сфера діяльності:
Ресторанний бізнес, надання послуг кейтерингу.

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

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

Контактна інформація

Луганська обл., Кремінський р-н,
м. Кремінна, вул. Красна, буд. 41
(050) 132-51-17
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ТОВ «Фідлайф»

Контактна інформація

Луганська обл., Кремінський р-н,
с. Бараниківка, вул. Зарічна, 124
(06454) 9-61-62 
mail@feedlife.com.ua 
www.feedlife.com.ua, feedlifeworld.com

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

Профіль компанії:
Компанія ФІДЛАЙФ – підприємство агропромислового сектору, 
Україна. Власне  виробництво. Напрямок бизнесу – комбікорми та 
кормові добавки  для сільскогосподарських  тварин і птиці. Окре-
мий сегмент діяльності– виробництво кормів для риб, коней, сор-
бентів токсинів для птиці, свиней та великої рогатої худоби.

Додаткова  пропозиція – спеціалізовані  багатофункціональні зер-
нові суміші для худоби - корів, овець, кіз, з вмістом вітамінних і 
мінеральних комплексів. Можуть включати продукти переробки 
соняшника, висівки, трав‘яне борошно (від 18 до 40%). Використо-
вуються як самостійна складова раціону або як основа для вироб-
ництва комбікормів на основі білкових концентратів.

Завод ФІДЛАЙФ оснащений обладнанням «Buhler AG»  (Швейца-
рія), з системою повної автоматизації процесів. Прийом зернової 
і білкової сипучої сировини – 80 т/год. Лінія мікро дозування  для 
виробництва кормових добавок – 12 000 т/год. Грануляція з систе-
мою кондиціювання  та стерилізації продукту – 150 000 т/год. Авто-
матична лінія упаковки продукції (10 та 25 кг) – 22,5 т/год

Технічне оснащення виробництва заводу кормів ФІДЛАЙФ дозво-
ляє отримати кращі характеристики продуктів, що випускаються. 
Запроваджена інтегрована система менеджменту відповідності  
міжнародним стандартам ISO 9001:2008, ISO 22000:2005.
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Українсько-польське ТОВ «Віко-Україна»

Сфера діяльності:
Виробництво професійного торгового обладнання.

Профіль компанії:
Українсько-польське ТОВ «Віко-Україна» є сучасним підприємством 
з виробництва металевих стелажів і касових боксів. Фірма спеціалі-
зується на виробництві і продажу професійного торгового облад-
нання для магазинів будь-якого формату – від торгового павільйону 
до гіпермаркету. Головний власник ТОВ «Віко-Україна» - компанія 
«WIKO Company» S.A. (з офісом у м. Варшаві) забезпечила завод 
сучасним технологічним обладнанням і конструкторськими розроб-
ками. Компанією освоєний весь виробничий цикл від розкрою ви-
хідного металу до упаковки готової продукції. Всі вироби проходять 
необхідний контроль якості, мають відповідні сертифікати.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо стандартне та ексклюзивне брендове торгове облад-
нання, виготовлене за індивідуальними дизайн-проєктами з ура-
хуванням усіх побажань замовника. Асортимент «Віко-Україна» 
становить понад 1500 найменувань виробів: системи металевих 
стелажів, касові бокси, додаткові елементи з дроту, труб, плекси-
гласу, скла, ДСП і пластмас. Реалізуємо вироблену продукцію без-
посередньо з заводу, а також через розвинену торговельну мере-
жу, що включає власні представництва компанії і дилерів.

Контактна інформація

Луганська обл., Кремінський р-н, м. Кремінна, вул. Лиманська, 161
(06454) 2-14-50, факс: (06454) 2-47-27
info@wiko.com.ua
www.wiko.com.ua



205СХІД-ЕКСПО 2019

ТОВ «Пінта-Кремінський пивоварений завод»

Контактна інформація

Луганська обл., Кремінський р-н,
м. Кремінна, вул. Промислова, 33-Б
(06454) 3-13-90
e-mail:pinta.ua@ukr.net

Сфера діяльності:
Харчова промисловість.

Профіль компанії: 
ТОВ «Пінта - Кремінський пивоварений завод» - сучасне підпри-
ємство з високим санітарним станом і культурою виробництва, 
введене в експлуатацію в 1995 році. Завод виготовляє тільки живе 
пиво з натуральної сировини без використання консервантів з тер-
міном придатності не більше 10 діб. Технологічний процес вироб-
ництва пива здійснюється за класичною Лагерною технологією, по 
якій пиво витримується в спеціальних нержавіючих ємностях при 
низьких температурах в підвалах глибиною від 8 м і дозріває до 
повної кондиції.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо різноманітний асортимент пива для реалізації в тор-
говій мережі.
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ТОВ «Кремінський завод «Ритм»

Сфера діяльності:
Виробництво теплообмінних установок та металевих конструкцій.

Профіль компанії: 
ТОВ «Кремінський завод «Ритм» c 1967 року є базовим підпри-
ємством України з виробництва калориферів. В даний час завод 
виробляє всі типорозміри калориферів марок КВС, КВБ, ВНП, ВНВ, 
а також теплоутилізатори, теплові завіси. Також випускаємо су-
путні промислові товари: твердопаливні котли тривалого горіння,  
буржуйки, віброізолююча віброопора ОВ-31, двері металеві, лава 
паркова, урни для сміття, дитячі майданчики і декоративні огорожі.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо різноманітний асортимент якісної продукції для ві-
тчизняних та іноземних компаній.

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Кремінна, вул. Вокзальна, 2
(06454) 3-18-48, 3-18-87
ritm_@ukr.net
www.ritm.lg.ua
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Сільськогосподарський виробничий кооператив 
«БАТЬКІВЩИНА»

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
с. Чабанівка, вул. Миру, 42
(06445) 9-47-66, (050) 644-41-15
SVKbuch@ukr.net

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і на-
сіння олійних культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво:
Озима пшениця, насіння соняшнику.
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ПП «Продгрупсервіс»

Сфера діяльності:
Перероблення молока, виробництво молочної продукції.

Профіль компанії: 
ПП «Продгрупсервіс» - підприємство з сучасним виробничим об-
ладнанням, основною продукцією є молоко, кефір, сметана, сир 
кисломолочний, вершкове масло. Продукція реалізується в районі 
та прилеглих територіях.

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

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Кремінна, вул. Вокзальна, 2
(06454) 3-18-48, 3-18-87
ritm_@ukr.net
www.ritm.lg.ua
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ТОВ «Татиус»

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Кремінна, вул. Вокзальна, 10
(06454) 2-30-56
e-mail:pvfkrem@ukr.net

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

Профіль компанії: 
Підприємство з багаторічним досвідом у сфері харчової промисло-
вості. Продукція користується великим попитом серед населення. 
Підприємство виготовляє 7 видів пряників та 7 сортів хлібобулоч-
них виробів. Продукція реалізується в районі та прилеглих терито-
ріях.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісну хлібобулочну та кондитерську продукцію для 
вживання та реалізації її на споживчих ринках.
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ТОВ ВП «Атлант»

Сфера діяльності:
Металообробка, інструментальне виробництво.

Профіль компанії:
Підприємство з сучасним технологічним обладнанням. Надає по-
слуги з кування, штампування, фарбування і фасування. Виробни-
цтво пристроїв для кріплення деталей.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо виготовлення технологічної оснастки: пресформи, літ 
форми, штампи.

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Кремінна, пл. Кооперативна, 2
(06454) 2-17-80
ooo_atlant@i.ua
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ФГ «Стимул 777»

Контактна інформація

Луганська обл., Кремінський р-н,  
м. Кремінна, вул. Обушенка, 3
факс: (06454) 2-31-41
fx.stimul777@gmail.com

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

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо зернові та технічні культури, яйця курячі, м’ясо свини-
ни.
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ПП «Владар», ПП «Владар-Авто»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. 

Профіль компанії:
Приватне підприємство «Владар» займається вирощуванням зер-
нових та технічних культур. В обробці у підприємства 4300 га землі. 
Оновлений машино-тракторний парк та застосування новітніх тех-
нологій в агрономії дозволяють утримувати високі врожаї зернових 
та технічних культур. Приватне підприємство «Владар-Авто» за-
ймається наданням послуг по перевезенню зерна.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо до продажу: зерно пшениці, ячменю, кукурудзи та со-
няшнику. Надаємо послуги з вантажного перевезення зерна сучас-
ними зерновозами.

Контактна інформація

Луганська обл., Кремінський р-н, 
с. Булгаківка, вул.Центральна, 26
(050) 768-34-52, 
факс: (06454) 9-45-10
vladarpp@gmail.com
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ФГ «Риск»

Контактна інформація

Луганська обл., Кремінський р-н,
с. Невське, вул. Центральна, 65
(050) 943-38-47
risk.fx@email.ua

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. Розведення ВРХ. Ви-
робництво молока. Виробництво яловичини.

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

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

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії:
ПП «Каут» займається вирощуванням зернових та сільськогоспо-
дарських культур. У 2016 році підприємство отримало найвищу 
врожайність в районі. Середня врожайність зернових та зерно-
бобових культур склала 57,8 ц/га з площі 989 га; середня врожай-
ність кукурудзи та зерна – 90 ц/га з площі 189 га.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо зернові та технічні культури.

Контактна інформація

Луганська обл., Кремінський р-н, 
с. Скаргівка, провулок Західний, 19
(066) 026-10-92
ppkaut@gmail.com
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ФГ «Поле»

Контактна інформація

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

fxpole@yandex.ua

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
Постійно впроваджує новітні технології у виробництві сільсько-
господарських культур. Має сучасний машинотракторний парк.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо зернові та технічні культури.
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ТОВ «НВП «Аеромех»

Сфера діяльності:
Розробка та виробництво зерноочисного обладнання - сепарато-
рів САД.

Профіль компанії:
Український завод «АЕРОМЕХ» є розробником та виробником уні-
кальної технології отримання врожайного та міцного насіння на се-
параторах САД.

Пропозиція про співробітництво: 
Завод випускає понад 22 моделей сепараторів САД з 2001 року і 
поставляє їх більш ніж в 50 країн світу. Модельний ряд сепараторів 
постійно вдосконалюється і тепер ми випускаємо сепаратори від 4 
до 150 тонн на годину з системою аспірації і циклоном. Також по-
кращує якість роботи сепараторів САД вбудований скальператор 
для попереднього очищення. Тепер це фактично 2 машини в одно-
му корпусі. На одній і тій же зерноочисній машині можна проводи-
ти одночасно попередню, первинну і вторинну очистку будь-якого 
зерна. Причому сепаратори САД працюють на будь-якому вихід-
ному матеріалі без строгих обмежень по вологості і засміченості. 
Відсутність решіт і змінних елементів дозволяє сепараторам САД 
робити очищення та калібрування усіх типів насіння сільгоспкуль-
тур, починаючи від дрібного насіння трав і закінчуючи насінням ве-
ликих бобів і гарбуза.

Контактна інформація

Луганська обл., Кремінський р-н,
м. Кремінна, вул. Харківська, 37
(050) 348-92-71, (050) 614-52-57, (097) 727-23-82
aeromehua@gmail.com, aeromeh_cad@ukr.net
www.aeromeh.com.ua
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ТОВ «Лисичанський скляний завод»

Контактна інформація

Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Спортивна, 48-Б
Луганська обл., м. Лисичанськ, вул.Жовтнева, 318
(050)348-91-12 (директор) 
(050)324-87-29, (050)324-35-66 (відділ постачання та збуту)
lisglass@lisglass.com.ua
lisglass.com.ua

Сфера діяльності: 
Переробка скла, виробництво загартованих виробів зі скла (скло ли-
стове загартоване для будівель та багатоповерхових споруд, ман-
сардних вікон, теплиць; скло пасажирського та вантажного автотран-
спорту; скло для світових табло, рекламних щитів; скло термостійке 
для газових, електричних плит та духових шкафів; скло триплекс, бро-
ньоване скло; дзеркала; скло для торгових вітрин; скляні елементи для 
меблів; скло листове з сонцезахисним покриттям «рефлект бронзо-
вий/графіт/зелений/синій»; скло гнуте, скло листове з м’яким покрит-
тям типу «мультифункціональне» графіт/бронза; скло з шовкографією 
та дизайнерським малюнком; скло з лакофарбовим покриттям Skinali 
Glass; та інше).

Профіль компанії:
ТОВ «Лисичанський скляний завод» підприємство Луганської області. 
Працює з високою стабильністю. Споживачами продукції є підприєм-
ства України, країн Близького Сходу та  деяких країн Європи.

Пропозиція про виробництво:
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям високоякісну про-
дукцію (загартоване скло, скло листове «рефлект», мультифукціо-
нальне скло, триплекс, скло з шовкографією, скло з лакофарбовим 
покриттям Skinali Glass та ін.) вироблену на обладнанні світових лідерів 
«Tamglass», «Shanghai North Glass Technology Indastrial Co», «BUSETTI», 
«HIYON» та інших.
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ТОВ «Біт»

Сфера діяльності:
Виготовлення хліба та хлібобулочних виробів.

Профіль компанії: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БІТ» – лідер серед 
виробників хлібобулочної продукції в місті. Засновано у 1997 році. 
Підприємство має два виробничі цехи, які оснащені сучасним тех-
нологічним обладнанням, потужністю до 35 тон на добу, власний 
автотранспортний цех, лабораторію. За 17 років активної діяльно-
сті на ринку хлібопродуктів товариство зарекомендувало себе як 
надійного і відповідального партнера, стабільного виробника ви-
сокоякісної продукції, одного з кращих роботодавців, сумлінного 
платника податків. 

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

Контактна інформація

Луганська обл., м. Лисичанськ, 
вул. Незалежності, 103
(06451) 5-23-63
tovbit@gmail.com
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ТОВ «ЕКОТЕХ»

Контактна інформація

Луганська обл., м. Лисичанськ, 
вул. Первомайська, 126
(06451) 7-05-83
ecotekh@ukr.net
www.ecoteh.in.ua

Сфера діяльності:
Виробництво промислових газів.

Профіль компанії: 
ТОВ «ЕКОТЕХ» – підприємство України, яке має сучасне облад-
нання для наступних видів виробництва та реалізації: промислових 
газів та зварювальних сумішей, пиролізних котлів, теплової енер-
гії, брикетів з відходів та забезпечення екологічно чистим паливом 
котелень, будівництво модульних котелень. Компанія з 1994 року 
успішно співпрацює з підприємствами майже з усіх областей Укра-
їни. Завдяки високотехнологічному обладнанню та кваліфіковано-
му персоналу клієнти отримують продукцію відмінної якості. 

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо високоякісні промислові гази та зварювальні суміші 
для будівної та машинобудівної промисловості, виробництво різ-
номанітних пиролізних котлів і постачання теплової енергії, а також 
забезпечення екологічним паливом вітчизняних підприємств і ор-
ганізацій. 
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ТОВ «Лисстальпром»

Сфера діяльності:
Чавунне та сталеве лиття.
Виробництво металоконструкцій.

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

Пропозиція про співробітництво:
• Лиття чавунне та сталеве з відливом до 100 кг за домовленістю 

із замовником.
• Відцентрові та шламові насоси для вугільної промисловості.
• Залізничні запчастини для вантажних вагонів.
• Спортивні майданчики для районів, селищ тощо.

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. Канатна, 58
(050) 476-33-26
prom-lit@ukr.net
lisstalprom.com.ua
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ТОВ «ЛИСПИ»

Контактна інформація

Луганська обл.,  
м. Лисичанськ вул. Генерала Потапенка, 500
(050) 476-41-06
lispipriemnaya@gmail.com
lispi.lg.ua 

Сфера діяльності : 
Виробництво слабоалкогольних напоїв (ПИВО) та солоду

Профіль компанії:
ТОВ «Лисичанський пивоварний завод» одне з головних бюдже-
тоутворюючих підприємств м. Лисичанська. Завод розташований 
на міських неорних землях, не придатних для сільського господар-
ства на виїзді з м. Лисичанська. Продукція користується попитом 
як на міському, регіональному так і на національному ринках. На 
підприємстві постійно оновлюється технологічне та допоміжне об-
ладнання, яке відповідає сучасним вимогам передових технологій.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо вітчизняним компаніям, дилерам, супермаркетам якісну 
продукцію сертифіковану в системі УкрСЕПРО торгівельних марок «Душа 
пивовара», «СІЧ» і «Дойчхоф». Підприємством випускається світлі сорти 
пива, такі як «Душа пивовара світле», «Душа пивовара преміум», «Душа 
пивовара міцне», «95», «Жигулівське», «Запорізька січ», «Московське», 
«Медове»; напівтемне пиво «Чумацьке», а також реалізується продукція 
компанії партнера Приватної броварні «Діміорс» м. Мелітополь, яка здійс-
нює виробництво пива преміум класу за рецептами чеських і німецьких 
пивоварів: «Віденське», «Мюнхенське», «Південна Баварія».
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ФОП Царюк С. Я.

Сфера діяльності:
Виробництво металопластикових світлопрозорих конструкцій 
(вікна, двері, перегородки), торговельного обладнання (вітрини, 
стелажі, прилавки), мебелів корпусних (кухні, шафи-купе, прихожі, 
офісні комплекти). Монтаж, демонтаж, переміщення.

Профіль компанії: 
Компанія в сфері виробництва меблів, торговельного обладнання, 
металопластикових конструкцій працює протягом майже 20 
років, з 2000 року. В різні періоди кількість працюючих сягала 
50 співробітників. Компанія має власні виробничі приміщення, 
забезпечена необхідним обладнанням та інструментами для 
виробництва меблів, обладнання та конструкцій. В наявності 
спеціалізований транспорт для доставки продукції клієнтам. 
Є авторизованим партнером фірми REHAU, ділером фірми WIKO.

Контактна інформація

Луганська обл., м. Лисичанськ, 
вул. Довженка, буд. 5, оф. 212а
(068)244-51-68
hitech.rehau@gmail.com
hitech.lg.ua
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ТОВ «ДИС ТРЕЙД»

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, пр-кт. Космонавтів, 21-г
(050) 103-90-37
distrayd@gmail.com

Сфера діяльності : 
Розробка, виробництво та нанесення захисних покриттів (гідроізоля-
ція, антикорозійний захист, хімічний захист).

Профіль компанії:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДИС Трейд» утворено 
в 2006 році. Засновниками підприємства стали інженери і науковці 
які багато років пропрацювали в науково-дослідних інститутах і на 
найбільших підприємствах хімічного комплексу України, і які мають 
значний досвід наукових розробок в області отримання продуктів 
органічного синтезу, лакофарбових матеріалів, і впровадження їх у 
виробництво. 

Основними напрямками діяльності підприємства стали науко-
во-дослідні роботи зі створення і виробництва нових сучасних ла-
кофарбових матеріалів.

Розробки, які проводить наше підприємство, ведуться не тільки в 
науковій лабораторії компанії, але і в інших науково-дослідних цен-
трах країни, використовується досвід провідних профільних зару-
біжних фірм, тому що Bayer, Evonika, Rohm @ Haas, DOW і ін. Для 
виробництва продукції використовуються високоякісні матеріали 
провідних європейських і американських виробників.
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ТДВ «Лисичанський желатиновий завод»

Сфера діяльності:
Хімічна промисловість.

Профіль компанії:
Вся продукція Лисичанського желатинового заводу сертифікована. 
Продукція підприємства, яка має високі споживчі властивості, є за-
требуваною та впізнаваною як на внутрішньому ринку України, так 
і на ринках ближнього та дальнього зарубіжжя. Контроль продукції 
здійснюється відомчою акредитованою лабораторією. Спільними 
зусиллями технологів підприємства і НДІВіВ «Магарач»  розробле-
но та вироблено новий інноваційний продукт для освітлення вино-
матеріалів – Еножелатин. Підприємство експортує продукцію до 
Росії, Німеччини, Чехії, Молдови.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям: желатин; клей 
кістковий; жир тваринний.

Контактна інформація

Луганська область, Лисичанськ-9
(06451) 53414
office@gelatin.com.ua 
www.gelatin.com.ua
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ТОВ «ЛАЙОН»

Контактна інформація

Луганська обл., Лисичанськ
вул. Незалежності, 128

Сфера діяльності:
Виробництво гумово-технічних виробів.

Профіль компанії: 
ТОВ «ЛАЙОН» - має стійку репутацію виробника високоякісної 
продукції, яка знайшла  визнання у країнах близького зарубіжжя та 
України.

Пропозиція про співробітництво:
Наше товариство пропонує більш 20-ти видів гумово- 
технічних виробів, які застосовуються у технологічних проце-
сах металургічної промисловості, машинобудуванні, будівництві, 
сільському господарстві, вугільній промисловості та для ремонту 
залізничних колій. Пропонована продукція: полоса набивна «ЛА-
ЙОН» для гідравлічних пресів; шевронні ущільнення для гідравліч-
них пресів; тканина прогумована вулканізована та невулканізова-
на; паси пласкі гумові та гумовотканеві; гумові суміші; техпластина 
гумова та гумовотканева; прокладки гумові для рейкової колії; паси 
гумовотканеві для машин з переробки лу’яних культур; ущільнення 
гумові. 

Нашим кліентам ми пропонуємо якісну продукцію яка зодовільняє 
вомогам по якості та цені. Існує індивідуальний підхід до нашого 
клієнта з урахуванням техничних вимог та цінової політики. При 
поставці продукції за кордон здійснюємо оформлення митних до-
кументів.
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ПРАТ «Регенерат»

Сфера діяльності:
Хімічна промисловість.

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

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

Контактна інформація

Луганська область,
м. Лисичанськ, вул. Незалежності, 128
(050) 050-428-11-53
regenerat@ukr.net, reglis@emitent.net.ua; 
www.regenerat.com.ua
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ТОВ «Ялинкові прикраси»

Контактна інформація

Луганська область, м. Лисичанськ, 
вул. Газовиків, 24-А
(06451) 7-38-23, (066) 251-29-57
feulis@ukr.net, lisfactori@ukr.net, 
http://ukrashaem.biz

Сфера діяльності:
Виробництво ялинкових прикрас.

Профіль компанії: 
Підприємство виробляє скляні ялинкові іграшки (для новорічних 
свят, нанесення логотипів на іграшки). Традиція прикрашати ялин-
ку йде углиб століть. В наш час прийнято зустрічати Новий рік поруч 
з ялинкою, що виблискує всіма кольорами веселки. А щоб зробити 
її такою підприємство розробляє широкий асортимент ялинкових 
прикрас і різних іграшок, які по достоїнству займуть місце на ново-
річній красуні поруч зі старими іграшками. Також ми пропонуємо 
барвисту і міцну упаковку для ялинкових прикрас. Продукція під-
приємства не підлягає сертифікації, експортується до Росії та Бі-
лорусі.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо іноземним компаніям скляні ялинкові прикраси.
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ТОВ «Хлібний дім Кирилова»

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

Профіль компанії: 
ТОВ «Хлібний дім Кирилова» – один з крупніших виробників хлібо-
булочної продукції на різні смаки. Протягом 18 років підприємство 
постачає якісну та смачну продукцію по всьому регіону. Дві діючі 
пекарні, які оснащені сучасним імпортним обладнанням, виробля-
ють продукцію, що відповідає жорстким вимогам стандартів. На 
підприємстві працюють лише кваліфіковані фахівці, які мають ве-
ликий досвід роботи. При виробництві хлібобулочних виробів ви-
користовуються давні національні рецепти та лише традиційні тех-
нології. Новомодні технологічні добавки: поліпшувачі, розпушувачі, 
ферменти, емульгатори – не застосовуються, бо вони неспроможні 
конкурувати зі смаком хліба, виготовленого з використанням жи-
вих дріжджів та молочних заквасок.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісну продукцію на внутрішній ринок.

Контактна інформація

Луганська обл.,  м. Лисичанськ, 
вул. ім. М. Грушевського, 13
(06451)7-29-00
pkirillov1965@gmail.com
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ТОВ НВФ «МІКРОХІМ»

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Рубіжне, вул. Леніна, 33 
(06453) 6-16-00, 6-35-00 
office@microkhim.com.ua
www.microkhim.com.ua

Сфера діяльності: 
Виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів та лікарських за-
собів. 

Профіль компанії:
ТОВ НВФ «МІКРОХІМ» – українське фармацевтичне підприємство 
повного циклу – від синтезу активних фармацевтичних інгредієн-
тів до розробки та виробництва готових лікарських засобів. ТОВ 
НВФ «МІКРОХІМ» вже 27 років виробляє лікарські засоби євро-
пейської якості, які користуються попитом на всій території України 
та за її межами. Компанія постійно розширює продуктовий порт-
фель і спектр лікарських форм, підвищує в структурі портфеля 
частку складних фармацевтичних композицій власної розробки.  
ТОВ НВФ «МІКРОХІМ» динамічно розвивається, запроваджуючи у ви-
робництво наукомісткі технології та збільшуючи виробничі потужності.

Пропозиція про співробітництво: 
1. Вітчизняним та іноземним фармацевтичним дистриб’юторам - висо-
коякісні лікарські засоби.
2. Вітчизняним та іноземним виробникам лікарських засобів:
• активні фармацевтичні інгредієнти;
• розробку нових фармацевтичних композицій «під ключ» з підго-

товкою повного пакету реєстраційних документів;
• контрактне виробництво рідких та твердих лікарських форм;
• лабораторні дослідження якісного і кількісного складу фармаце-

втичних субстанцій, допоміжних інгредієнтів та готових лікарських 
форм з наданням сертифіката.
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ТОВ «РТ Украіна»

Сфера діяльності:
Виробництво шкарпеток та робочих рукавиць  

Профіль компанії: 
«РТ Україна» -  це група торгових і виробничих компаній мета 
яких - внести внесок у розвиток регіону, шляхом удосконалення 
умов для співробітників, якості продукції  та взаємодій з клієнтами.   

Для цього ми використовуємо спеціальну систему від-
бору і навчання персоналу, налагоджений процес співп-
раці з центром зайнятості і різними учбовими заклада-
ми. На сьогодні впроваджена сучасна система обліку і 
інтегрована в новітню СRM,  впроваджена IP телефонія, sms ін-
формування клієнтів,  щоб взаємодії з ними були на вищому рівні.  

Окрім виробництва шкарпеток, яке є традиційним в нашому регіо-
ні, ми єдині, хто робить робочу рукавичку. За якістю і об’ємом виро-
блюваної продукції ми входимо в п’ятірку лідерів України.  

Пропозиція про співробітництво: 
З січня 2019 року ми переїхали до нової сучасно обладнаної будівлі. 
До кінця року планується збільшити об’єми виробництва ще на 20%.  
Завжди раді новим партнерам!

Контактна інформація

Луганська обл., 
Луганська обл., м. Рубіжне, Трудова 3а
(095) 377-47-97
post@r-t.ua
http://www.r-t.ua/
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ТОВ «Виробничоторгова фірма «Шарм»

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 159
(06451) 7-16-13
ооорtfsharm@ukr.net

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

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

Пропозиція про співробітництво:
Підприємство пропонує послуги з виготовлення швейних виробів 
із давальницької сировини.
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ПП Гребенюк Е.А

Контактна інформація

Луганська обл.,
м.Рубіжне, пров. Заводський, 8
(050)348-8253, (093)459-35-10
classic-socks@ukr.net
facebook.com/socks.classic
instagram.com/noskiklasik

Сфера діяльності:
Виробництво панчішно-шкарпеткової продукції.

Профіль компанії:
ПП Гребенюк Е.А. – український виробник панчішно-шкарпеткової 
продукції для всієї родини, представлений на ринку України вже 15 
років. Підприємство успішно виробляє якісну шкарпетно-панчішну 
продукцію, створену на сучасному комп’ютерному обладнанні та з 
якісної сировини, яка закуповується в Європі.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо співпрацю з оптовими покупцями, та зацікавлені в 
тривалому і успішному партнерстві. Будемо раді співпрацювати 
з торговими мережами та дилерами, завжди відкриті для нових 
партнерів.
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ТОВ «Смалій»

Сфера діяльності:
Виробництво та гуртовий продаж панчішно-шкарпеткової 
продукції.

Профіль компанії: 
ТОВ «Смалій» – український виробник панчішно-шкарпеткової 
продукції для всієї родини, представлений на ринку з 1995 року. Цілі 
і завдання підприємства базуються на вивченні вимог і побажань 
споживачів. Продукція компанії представлена торговельними мар-
ками «Смалій»® та «De Familia»®. В асортименті є чоловічі, жіночі 
та дитячі шкарпетки, сліди, а також дитячі та жіночі колготки. Шкар-
петки та колготки представлені широкою розмірною сіткою, на всі 
сезони.  На виробництві застосовується сучасне комп’ютеризоване 
обладнання, яке дозволяє створити унікальний дизайн шкарпеток, 
що представлений різними малюнками і широкою гамою кольорів 
із 46 відтінків. З метою забезпечення стабільності якості продукції 
на підприємстві працює лабораторія, де проводиться вхідний кон-
троль сировини за фізико-механічними показниками на відповід-
ність вимогам НД України і ТО.  Виробничі потужності підприємства 
дозволяють виробляти до 200 000 пар шкарпеток на місяць.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну панчішно-шкарпеткову продукцію підприєм-
цям гуртової та роздрібної торгівлі і торговим мережам на території 
України та за її межами, а також виготовлення шкарпеткової про-
дукції на замовлення.

Контактна інформація

Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Набережна, 2
(050) 663-72-96
info@smaliy.com
www.noski-smaliy.com
www.facebook.com/noskiDF/
www.instagram.com/defamiliasocks/
www.linkedin.com/in/ssmaliy/
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ТОВ «НВП «Зоря»

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Рубіжне, вул. Заводська, 1Г/36 
(06453) 9-50-85
info@zaryachem.com
www.zaryachem.com

Сфера діяльності:
Хімічна промисловість.

Профіль компанії: 
Науково-виробниче підприємство «Зоря» - українське підприємство 
хімічної галузі, виробник і постачальник хімічної продукції на внутріш-
ній та міжнародний ринок. Завод заснований у 1917 році. Основний 
напрямок діяльності - виробництво та продаж вибухових речовин 
промислового призначення на основі тротилу. В асортименті троти-
ловмісних вибухових речовин продукти, які використовуються при ви-
добутку корисних копалин відкритим та закритим способом (амоні-
ти, грамоніти). Карбамідоформальдегідні смоли, що випускаються на  
ТОВ «НВП «ЗОРЯ», забезпечують низький рівень емісії формальдегіду в 
готовій продукції і успішно застосовуються в деревообробній промисло-
вості, та для виготовлення теплоізоляційних матеріалів. На базі підприєм-
ства функціонують ділянки з виготовлення фторопластового і нестандар-
тизованого обладнання, ливарна ділянка. Продукція ТОВ «НВП «ЗОРЯ» 
відповідає європейським стандартам (Директива 93/15/ЕЕС) і пройшла 
реєстрацію за регламентом REACH.  На підприємстві впроваджена і серти-
фікована інтегрована система менеджменту, яка відповідає вимогам між-
народних стандартів ISО 9001, ISО 14001, OHSAS 18001. Основні напрямки 
експорту - країни Північної Америки, ЄС (Іспанія, Болгарія, Чехія, Сербія та 
ін.), Близького Сходу. ТОВ «НВП «ЗОРЯ» - сучасне підприємство, яке ди-
намічно розвивається, з відповідальною соціальною політикою, надійний 
партнер і професіонал в області виробництва хімічної продукції.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продукцію вітчизняним та іноземним компані-
ям, що працюють в сфері видобутку корисних копалин, дерево- 
обробки (виготовлення плит ДСП, фанери, меблів), а також які мають по-
требу у використанні нестандартизованного обладнання, в тому числі яке 
працює в агресивних середовищах.
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ТОВ «Лізинг Інвест»

Сфера діяльності:
Переробка скла, виробництво загартованих виробів зі скла (cкло 
листове загартоване для будівель та багатоповерхових споруд, 
мансардних вікон, теплиць; скло пасажирського та вантажного 
автотранспорту; скло для світових табло, рекламних щитів; cкло 
термостійке для газових, електричних плит та духових шкафів; cкло 
триплекс, броньоване скло; lзеркала; cкло для торгових вітрин; cкляні 
елементи для меблів; cкло листове з сонцезахисним покриттям 
«рефлект бронзовий/ графіт/зелений/синій»; cкло гнуте, скло листове 
з м’яким покриттям типу «мультифункціональне» графіт/бронза; cкло 
з шовкографією та дизайнерським малюнком; скло з лакофарбовим 
покриттям Skinali Glass; та інше).

Профіль компанії: 
ТОВ «Лізинг Інвест» - підприємство Луганської області. Працює з ви-
сокою стабільністю. Споживачами продукції є підприємства України, 
країн Близького Сходу та  деяких країн Європи.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям високоякісну 
продукцію (загартоване скло, скло листове «рефлект», 
мультифукціональне скло, триплекс, скло з шовкографією, скло з 
лакофарбовим покриттям Skinali Glass та ін.) вироблену на обладнанні 
світових лідерів «Tamglass», «Shanghai North Glass Technology Indastrial 
Co», «BUSETTI», «HIYON» та інших.

Контактна інформація

Луганська область, 
м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри, 349
(050)5713116 (Директор Рибалкін Сергій Олександрович)
(050)053-34-63 (Відділ збуту готової продукції)
leasing_ltd@ukr.net
http://l-i.com.ua
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ПРАТ «Рідкісні гази»

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. К.Маркса, 149 
(06451) 70613
raregases@bigmir.net

Сфера діяльності:
Виробництво стислих газів. 

Профіль компанії: 
ПРАТ «Рідкісні гази» – підприємство східної України, є одним із 
основних спеціалізованих заводів з виробництва стислих газів. 
Підприємство вже 18 років виробляє та продає стислі гази в Україні та 
поза її межами.  

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо вітчизняним компаніям стислий газ у балонах.
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ТОВ «ТЕТРА»

Сфера діяльності:
Переробка скла та дзеркала. 

Профіль компанії: 
ТОВ «Тетра» – підприємство східної України, яке займа-
ється виготовленням дзеркал для ванних кімнат та при-
хожих із застосуванням унікальної технології фьюзинг для 
декору дзеркал, а також виготовлення картин зі скла та 
дзеркала. Продукція нашого підприємства представле-
на в усіх регіонах  України через торгові мережі «Епіцентр К», 
ПРАТ «Нова Лінія», ТОВ « ОПТ ЦЕНТР», ТОВ «Будмен»

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям, які торгують ак-
сесуарами для квартир та будинків, якісні  декоративні дзеркала і 
дзеркала із ЛЕД підсвіткою.

Контактна інформація

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

Контактна інформація

Луганська обл.,
м. Лисичанськ вул. Миру, 10  
(050) 8480191
kurajtort@gmail.com

Сфера діяльності:
Виробництво борошняних кондитерських виробів. 

Профіль компанії: 
Кондитерський цех «Кураж» ФОП Арусханян С.Л. – під-
приємство східної України, засноване в 2004 році в  
м. Лисичанську. Продукція цеху має великий попит. На підприєм-
стві постійно оновлюється технологічне обладнання з енергозбері-
гаючими властивостями. Асортимент продукції, що виготовляється 
цехом складає понад 200 найменувань виробів.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним компаніям борошняні кондитерські виро-
би в широкому асортименті на взаємовигідних умовах. Продукція 
якісна та добровільно сертифікована. Використовуємо  80% сиро-
вини відчизняного виробництва. Поставляємо продукцію в Дніпро-
петровську, Луганську, Донецьку, Харьківську, Запорізьку області. 
Якість продукції визначають наші споживачі, конкурсні комісії, а та-
кож результати лабораторних досліджень.
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ТОВ «ФОКСПРИНТ»

Сфера діяльності: 
Виготовлення поліграфічної продукції.

Профіль компанії: 
ТОВ «ФОКСПРИНТ» – це найкращий поліграфічний сервіс східної України!  
Ми пропонуємо комфортні умови співпраці, короткі терміни виконання, 
креативні ідеї та високу якість робіт. Команда креативних працівників 
завжди напоготові до вирішення поставлених завдань. Сучасне 
поліграфічне обладнання та багаторічний досвід у галузі поліграфії, 
дозволяють нам втілювати ваші мрії у життя. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо співпрацю компаніям, організаціям, учбовим закладам, та 
державним підприємствам, які мають попит на виготовлення: іміджевої 
поліграфії (каталоги продукції, буклети, флаєра, календарі (кишенькові, 
настільні, квартальні), фірмові бланки, конверти, візитівки та ін.); поліграфії 
для маркування (етикетки, бірки, ярлики, стікери, наліпки); наукових 
праць (монографії, періодичні видання, посібники та інше); обліково-
звітної документації (журнали та книги з техніки безпеки та охорони праці, 
бланкова продукція, обліково-звітна документація, медична документація 
та інше).  

Умови співпраці та сервіси при супроводі замовлень, які ми пропонуємо, є 
комфортними для наших замовників: підбір зручного саме для вас способу 
комунікацій; пошук ідей для втілення їх у життя; безкоштовне виготовлення 
макетів; доставка замовлень до дверей; відстрочка платежу.

Долучайтесь до числа наших замовників,  ми чекаємо саме на Вас!

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. Ген. Потапенка, 244
(095) 330-44-20, (067) 458-63-15; 
foxprint20@gmail.com 
www.foxprint.lg.ua
www.facebook.com/foxprint20/
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ТОВ «АГРОКОМЕРЦІАЛ»

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський район, 
с. Побєда, вул. Широка, б. 1-Б
(06445) 9-29-50, (050) 627-02-66
agrokomerzial@i.ua

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

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво:
Реалізуємо озиму пшеницю, насіння соняшнику.
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ТОВ «Марківський сироробний завод»

Сфера діяльності:
Виробництво молочних продуктів.

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

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

Контактна інформація

Луганська обл., смт Марківка, 
вул. Задорожнього, 46
(06464) 9-17-22
info@masterskayasira.com
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ФОП Детинченко С. І.

Контактна інформація

Луганська область, 
смт Троїцьке, вул. Широка, 52 
(06456) 2-18-34
fivin@ukr.net

Сфера діяльності:
Виробництво хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів.

Профіль компанії: 
ФОП Детинченко С.І. засновано в 2001 році. На сьогоднішній день 
на підприємстві працює 25 чоловік. Асортимент виробляємої про-
дукції складається з 42 видів хліба та хлібобулочних виробів, 22 
видів кондитерських виробів.  Продукцію ФОП Детинченко С.І. 
знають в Троїцькому, Сватівському, Білокуракінському та Куп’ян-
ському районах.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісні хлібобулочні та кондитерські вироби, хліб.
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ПРАТ СВФ «Агротон»

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

Профіль компанії: 
ПРАТ СВФ «Агротон» є регіональним лідером з вирощування сіль-
ськогосподарських культур, тваринництва та виробництва продук-
тів харчування. Основним видом діяльності групи компаній «Агро-
тон» є вирощування, а також переробка, зберігання та продаж 
таких сільськогосподарських культур, як соняшник і пшениця. Крім 
цього, група компаній «Агротон» займається тваринництвом.

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

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
смт Новоайдар, пров. Сінний, 4
(050) 169-99-32
mts.agroton@gmail.com
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СФГ «АЙДАР-ОВОЩ»

Контактна інформація

Новоайдарський район, 
смт Новоайдар, вул. Дружби, б. 29
(06445) 9-41-35, (099)769-77-24
aidarovosch@gmail.com

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і на-
сіння олійних культур.  

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

Пропозиція про співробітництво:
Зернові: пшениця, соя, ячмінь, кукурудза, жито, овес. Олійні культу-
ри: насіння соняшнику, ріпак, льон, гірчиця. 
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ТОВ «Айдарський пекар»

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

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

Пропозиція про співробітництво:
Підприємство займається переробкою пшениці, закуповує пшени-
цю, також реалізує борошно вищого, першого ґатунку, висівки.

Контактна інформація

Луганська обл., смт Новоайдар,
вул. Великий шлях, 42 А/1
(050) 528-49-43
aydarpekar@gmail.com
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ФГ «АЛЬЯНС-М»

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
с. Бахмутівка, вул. Кубанська, б. 39
(06445) 9-62-10, (050) 908-39-57
goncholx34@gmail.com

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

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво:
Озима пшениця, насіння соняшнику.
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Колективне сільськогосподарське 
підприємство імені Дзержинського

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

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

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

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
с. Михайлюки, вул. Центральна площа, 3
(06445) 9-73-40, (06445) 9-73-49,
(050) 919-69-41
kspimd@gmail.com
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ТОВ «АЙДАР МИЛАМ»

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
смт. Новоайдар, вул. Великий шлях, 64 а
(06445) 9-45-86
info@milam.lg.ua
www.milam.lg.ua

Сфера діяльності: 
Виробництво борошна пшеничного вищого та першого ґатунку й 
висівок.

Профіль компанії: 
В даний час ТОВ «АЙДАР МИЛАМ» щомісяця переробляє понад 2000 
тонн зерна і є одним з найбільших борошномельних комплексів в 
Луганській області. Борошномельний комплекс виробляє пшеничне 
борошно вищого і першого ґатунків, а так само пшеничні висівки. 
Нашою сировиною є тільки зерно з найкращими показниками, 
вирощене в Україні.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо виробничим (хлібозаводи, кондитерські фабрики, 
хлібопекарні) та торговельним (гуртова торгівля й дистриб’ютори) 
вітчизняним та іноземним компаніям борошно вищого і першого 
сортів, а також пшеничні висівки безпосередньо від виробника. 
Борошно розфасоване в мішки по 50, 25 і 2 кг. Також можливе 
індивідуальне фасування «private label». У підприємства є свій 
автопарк і зокрема можливість доставки муковозами до 30 тонн. 
Ми маємо досвід праці на експорт та маємо бажання розвитку 
співпраці з іншими країнами. Якість борошна контролює власна 
лабораторія, що підтверджується санітарно-гігієнічним висновком, 
сертифікатом відповідності, протоколами випробувань продукції.  
ТОВ «АЙДАР МИЛАМ» велике, перспективне підприємство з 
динамічними показниками розвитку Східного регіону України, що 
зарекомендувало себе з найкращого боку завдяки високій якості 
продукції, що випускається.
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ТОВ «Ферум-строй-сервіс»

Сфера діяльності:
Виробництво машин і устаткування для добувної 
промисловості та будівництва. 

Профіль компанії: 
Підприємство виготовляє: ролики для транспортерів  
та конвеєрів різних типорозмірів; роликоопори різних  
конструкцій і типорозмірів для всього ряду стрічкових конвеєрів; 
барабани для стрічкових конвеєрів (приводні та натяжні). 

Продукція виготовляється з української сировини. Вся продук-
ція сертифікована та виготовляється у відповідності до ТУ У 29.5-
20154202-001:2008 та комплектом конструкторської документації. 

Готова продукція проходить контроль якості силами власної лабо-
раторії, оснащеної стендами для випробувань і перевірки: стенд пе-
ревірки на биття, стенд перевірки моменту приведення в обертання, 
стенд перевірки на герметичність внутрішнього об’єму (водоне-
проникність). Підприємство має ліцензію на виконання будівельно- 
монтажних робіт.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісне обладнання: ролики для транспортерів та кон-
веєрів різних типорозмірів; роликоопори різних конструкцій і типо-
розмірів для всього ряду стрічкових конвеєрів; барабани для стріч-
кових конвеєрів (приводні та натяжні).

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н,
м. Щастя, вул. Гагаріна, 1р/1
(067) 721-38-58, (050) 577-60-89
ferrumsts@gmail.com
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СТОВ «Агрофірма «Зоря»

Контактна інформація

Луганська обл.,  Білокуракинський р-н,
с. Цілуйкове
(06462) 9-23-18
v.marchenko@agricom.com.ua

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур. 

Профіль компанії: 
СТОВ АФ «Зоря» – підприємство Східної України, є одним із ос-
новних сільськогосподарських товаровиробників Білокуракин-
ського району з виробництва зернових, соняшника, льону та ріпаку. 
«Зоря» має сучасний тракторний та автомобільний парк, токове 
господарство. Входить до Білокуракинського кластера Agricom 
Group (Агріком Груп) – національна агропромислова група, що 
об’єднує сільськогосподарські, переробні та торгові підприємства.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо зерно товарної та фуражної якості,
послуги сільськогосподарської техніки та обладнання.
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ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «СХІД-
АГРО»

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

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво:
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
с. Гречишкине, вул. Істрашкіна, 23-А
(06445) 9-96-10, (099) 227-67-55 
(050) 572-05-55
shid.agro1@gmail.com
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ТОВ «СФЕРА»

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
с. Новоохтирка, вул. Центральна, 27/В
(06445) 9-54-90, (050) 473-08-00 
(06445) 9-54-90, (050) 474-44-61 (факс)
Sferabuh@ukr.net

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

Профіль компанії: 
Компанія займається свинарством, у рослинництві — зерно-
вими, овочівництвом відкритого ґрунту й ягідництвом. Постій-
ною роботою підприємство забезпечує 60 чоловік, а на збиран-
ня врожаю додатково наймає людей. Тут обробляють близько 3 
тис. га землі. Вирощують озиму пшеницю, кукурудзу, соняшник, 
сорго. Заради хороших врожаїв в овочівництві застосовується 
крапельне зрошення. Працівники «Сфери» стараються году-
вати мешканців довколишніх територій, переважно Сєвєродо-
нецька, корисними і водночас недорогими овочами й ягодами 
— капустою, огірками, помідорами, суницями та смородиною. 
Зараз свинину реалізовують лише підприємцям, які торгують на 
ринках. Поголів’я свиней наразі становить близько 3 тис. голів од-
ночасного утримання. Основна монокультура — кукурудза. Маємо 
дві сучасні американські сушарки, а також інфраструктуру для три-
валого зберігання. 

Пропозиція про співробітництво:
Озима пшениця, кукурудза, насіння соняшнику, сорго; овочі; сви-
нина для м’ясокомбінатів.
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СТОВ «СКАЙ»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і на-
сіння олійних культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво:
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н,
с. Колядівка, вул.Лугова, 3 Г
(06445) 9-75-40, (050) 288-37-05
vb046be29@gmail.com
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ПРАТ «Мічурінське»

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н,
с. Райгородка, вул. Лісова, 1
(06445) 9-46-55, (050) 612-13-99
vatmichurin@i.ua

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

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

Пропозиція про співробітництво:
Реконструкція та переоснащення консервного цеху з перероб-
ки плодів та овочів; відновлення роботи тепличного комплексу на 
площі 2 га.
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СТОВ Агрофірма «Соснове»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і на-
сіння олійних культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво:
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н,
с. Смолянинове, вул. Садова, 15
(06445) 9-52-22, (050) 130-27-17
alena_sosnovoe@i.ua
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Сільськогосподарське
приватне підприємство «Фантазія»

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н,
смт Новоайдар, вул. Айдарська, 27
(06445) 9-31-96, (050) 889-17-24
PPFantasy@ukr.net

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і на-
сіння олійних культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво:
Озима пшениця, насіння соняшнику.
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СФГ «Ткаченко»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і на-
сіння олійних культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво:
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н,
с. Колядівка, вул. Садова, 1А
(06445) 9-75-61, (066) 530-83-86
(050) 285-61-49
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ТОВ «Колосок»

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н,
с. Гречишкине, вул. Центральна, 86
(067) 524-54-28, (050) 977-00-60
Kolosok.lg@gmail.com

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і на-
сіння олійних культур.

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво:
Озима пшениця, насіння соняшнику.
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СФГ «Нікіт»

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

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Пропозиція про співробітництво:
Озима пшениця, насіння соняшнику.

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н,
с. Денежникове, вул. Чкалова, 1
(066) 076-39-41
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Колективне сільськогосподарське підприємство 
«Олексіївське»

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
с. Олексіївка, площа Центральна, 10
(06445) 9-45-77, (06445) 9-71-34, 
(050) 862-96-81, (06445) 9-16-62 (факс)
kspoleksiiwske@yandex.ua

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

Профіль компанії: 
Озима пшениця, насіння соняшнику. Виробництво молока, ялови-
чини та свинини.

Пропозиція про співробітництво:
Озима пшениця, насіння соняшнику. Виробництво молока, ялови-
чини та свинини.
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Новоайдарське сільське споживче товариство 
(Новоайдарське ССТ)

Сфера діяльності:
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (ос-
новний); надання в оренду й експлуатацію власного чи орендова-
ного нерухомого майна.

Профіль компанії: 
Продовольчі та супутні товари.

Пропозиція про співробітництво:
Продовольчі та супутні товари.

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н, 
смт Новоайдар, вул. Незалежності, 1
(06445) 9-47-46
rps-novoaidar@ukr.net
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ТОВ «Новопсковський санаторій «Перлина»

Контактна інформація

Луганська обл., смт Новопсков, 
вул. Українська, 218
(06463) 2-19-93, (06463) 2-44-13  
(06463) 2-41-99
perlinanovopskov@ukr.net 
www.jemchyjina.lg.ua

Сфера діяльності: 
Санаторнокурортне оздоровлення. 

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо різні послуги: питне лікування, фітотерапія, лікуваль-
ні ванни, душі, різні види масажу, електросвітлолікування, висо-
котонова терапія, ультразвукова терапія, лазеротерапія, аероіо-
нотерапія і музикотерапія, гідроколонотерапія, тюбажі, апаратна 
фізіотерапія, вуглекислі сухі ванни, дихальні практики, лікувальні 
гімнастики, порафіно озокеритове лікування, лікування полтав-
ським бішофітом, дієтотерапія, таласотерапія, кліматотерапія тощо.
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ТОВ «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «АЙДАР» 

Сфера діяльності:
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого неру-
хомого майна (основний напрямок); неспеціалізована оптова тор-
гівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 
надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; неспеці-
алізована оптова торгівля; роздрібна торгівля в неспеціалізованих 
магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютю-
новими виробами; роздрібна торгівля залізними виробами, буді-
вельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеці-
алізованих магазинах.

Профіль компанії: 
Продовольчі та супутні товари.

Пропозиція про співробітництво:
Продовольчі та супутні товари.

Контактна інформація

Луганська обл., Новоайдарський р-н,
смт Новоайдар, вул. Незалежності, 8
(06445) 9-26-69
(050) 476-75-07
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ТОВ «ПРОМІНЬ»

Контактна інформація

Луганська обл., Новопсковський р-н, 
с. Новорозсош, вул. Центральна, 61
promin-sergeev@ukr.net

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

Профіль компанії:
Сільськогосподарське підприємство, яке займається вирощуван-
ням пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, 
вівса, виробництвом молока та м’яса.

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

Сфера діяльності:
Виробництво  хліба та хлібобулочної продукції.

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо виробництво хліба та хлібобулочної продукції.

Контактна інформація

Луганська область, Новопсковський р-н, 
с. Осинове-2, вул. Слобожанська, 244
(06463) 9-65-68, (06463) 9-68-73
osinove246@ukr.net
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ТОВ «Агропродсервіс»

Контактна інформація

Луганська обл., Новопсковський р-н, 
с. Новорозсош, вул. Ювілейна, 50
(050) 870-61-97
agroprodservis2013@ukr.net 

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

Профіль компанії: 
Сільськогосподарське підприємство, яке займається вирощуван-
ням пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, вівса, молока та м’я-
са.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо продаж зернових та технічних культур, молока та м’я-
са.
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ТОВ «Сільськогосподарськи Агростандарт»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур, утримання свиней.

Профіль компанії:
Сільськогосподарське підприємство, яке займається вирощуван-
ням пшениці, соняшнику, льону, гірчиці та свиней на м’ясо.

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

Контактна інформація

Луганська область, смт. Новопсков,  
вул. Новорозсошанська, 198
(099) 484-58-03,(066) 648-40-48
nivla.1224@gmail.com
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СВОК «Слобожанський»

Контактна інформація

Луганська обл., Новопсковський р-н,  
с. Осинове–2, вул. Слобожанська, 214-б
(050) 266-42-62
slobojanskiy1@ukr.net

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

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

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

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

Профіль компанії: 
Сільськогосподарське підприємство, яке займається вирощуван-
ням пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшнику, вівса, молока та м’я-
са.

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

Контактна інформація

Луганська обл., Новопсковський р-н, 
с. Кам’янка, вул. Пульного, 2
(067) 641-21-52
KuroiedovaT@rise.ua
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ТОВ «ГрисарАгро»

Контактна інформація

Луганська обл., Новопсковський р-н,
с. Танюшівка вул. Центральна, 24/1 
(095) 724-74-00, (06463)9-56-32 
 grysar-agr@ukr.net

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

Профіль компанії:
ТОВ «ГрисарАгро» – підприємство східної України, є одним із сіль-
ськогосподарських підприємств, яке займається вирощуванням 
пшениці, кукурудзи, ячменю, соняшнику та м’яса. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям продаж зерно-
вих культур та м’яса. 
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ТОВ «Лан»

Сфера діяльності: 
Вирощування зернових та технічних культур. 

Профіль компанії:
ТОВ «Лан» – підприємство східної України, яке займається виро-
щуванням  пшениці, кукурудзи, ячменю, соняшнику, льону та гір-
чиці.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям продаж зерно-
вих та технічних культур. 

Контактна інформація

Луганська обл., Новопсковський р-н, 
с. Козлове вул. Центральна, 6 
(098) 409-83-13, (06463)2-31-02
lan.novopskv@ukr.net 



273СХІД-ЕКСПО 2019

ТОВ «Топаз»

Контактна інформація

Луганська обл., Новопсковський р-н, 
смт. Новопсков, вул. Українська, 212 
(066) 199-78-96, (06463)2-26-42
topaz1974@ukr.net

Сфера діяльності: 
Вирощування зернових та технічних культур. 

Профіль компанії:
ТОВ «Топаз» – підприємство східної України, яке займається виро-
щуванням  пшениці, кукурудзи, ячменю та соняшнику. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям продаж зерно-
вих та технічних культур. 
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ФГ «МаксАгро»

Сфера діяльності: 
Вирощування свиней. 

Профіль компанії: 
ФГ «МаксАгро» – підприємство східної України, яке займається ви-
рощуванням свиней. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям продаж м’яса 
свиней. 

Контактна інформація

Луганська обл., Новопсковський р-н, 
смт. Білолуцьк вул. Слобожанська, 1в
(095)192-41-31
maks-agro17@ukr.net
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CФГ «Надєжда»

Контактна інформація

Луганська обл., Новопсковський р-н, 
с. Можняківка вул. Степна, 24 
(098) 097-66-76
nadejda0909@meta.ua

Сфера діяльності: 
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
CФГ «Надєжда» – підприємство східної України, є одним із сіль-
ськогосподарських підприємств, яке займається вирощуванням 
пшениці, проса, кукурудзи, ячменю та соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям продаж зерно-
вих та технічних культур.
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ФГ «Хижняк»

Сфера діяльності: 
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і на-
сіння олійних культур

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям продаж зерно-
вих та технічних культур. 

Контактна інформація

Луганська обл., Новопсковський р-н, 
с. Новобіла, вул. Центральна, 11 
(098) 324-71-09, (06463)9-32-37
fg.khiznyak@i.ua



277СХІД-ЕКСПО 2019

CТОВ «Заайдарівське»

Контактна інформація

Луганська обл., Новопсковський р-н, 
с. Заайдарівка, вул. Першотравнева, 35 
(050) 477-60-69, (06463)2-22-05
zdar67@i.ukr.net

Сфера діяльності: 
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
CТОВ «Заайдарівське» – підприємство східної України, є одним із 
сільськогосподарських підприємств, яке займається вирощуван-
ням пшениці, кукурудзи, ячменю та соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям продаж зерно-
вих та технічних культур.
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ФГ «Застава 2010»

Сфера діяльності: 
Вирощування зернових та технічних культур.

Профіль компанії: 
CФГ «Надєжда» – підприємство східної України, є одним із сіль-
ськогосподарських підприємств, яке займається вирощуванням 
пшениці, кукурудзи, ячменю та соняшнику.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям продаж зерно-
вих та технічних культур. 

Контактна інформація

Луганська обл., Новопсковський р-н, 
с. Новобіла, вул. Центральна, 11 
(098) 324-71-09, (06463)9-32-37
fg.khiznyak@i.ua
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ТОВ «Вовчоярівський кар’єр»

Контактна інформація

Луганська обл., Попаснянський р-н,
смт Вовчоярівка, вул. Виробнича, 11
(095) 892-26-42, (067) 643-33-23 
mel.lisichansk@meta.ua
www.mell.com.ua

Сфера діяльності:
Виробництво крейди.

Профіль компанії:
ТОВ «Вовчоярівський кар’єр» – підприємство, яке виробляє крейду 
наступних марок: крейда мелена сепарована КМС-1, КМС-2, крей-
да мелена КМ, крейда мелена кормова КМК, крейда дроблена КД.  
ТОВ «Вовчоярівський кар’єр» працює з 1997 р. та випускає продук-
цію, яка використовується у різних галузях промисловості, таких 
як: гумова, гумово-технічна, полімерна, кабельна, комбікормова, 
сільськогосподарська, лакофарбова, виробництво сухих будівель-
них сумішей та інших будівельних матеріалів, скляній та керамічній 
галузях.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісну крейдову продукцію для різних видів промис-
ловості.
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ТОВ «Стан»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.

Контактна інформація

Луганська область, Попаснянський р-н,
с-ще Малорязанцеве
stan_pops@ukr.net
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ФГ «Віктор»

Контактна інформація

Луганська область, Попаснянський р-н,
м. Попасна, вул. Пісчана, 39
(06474) 3-25-65
fg_viktor@ukr.net

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур.

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.
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ПАТ «Мирнодолинський дослідно-
експериментальний завод»

Сфера діяльності:
Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів.

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

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

Контактна інформація

Луганська область, Попаснянський район, 
смт Тошківка
(050) 472-12-55, (050) 369-43-83
office@mo-ez.com.ua
www.mo-ez.com.ua
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Відокремлений підрозділ санаторій-профілакторій 
«Привілля» 

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Привілля, вул. Лісова, 1
(050) 551-45-98, (099) 710-81-66
sp.privole@ukr.net

Сфера діяльності:
Медична практика.

Профіль компанії:
ВП «СП «Привілля» – це підприємство з надання послуг, пов’язаних 
із санаторно-курортним, профілактичним лікуванням та оздоров-
ленням осіб. Функціонує як заклад стаціонарного типу на 50 місць з 
безперервним графіком роботи. Впроваджує в установленому по-
рядку нові ефективні традиційні та нетрадиційні методи відновного 
лікування. Напрямок лікування – органи опорно-рухового апарату 
та дихальних шляхів.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісне санаторне-профілактичне лікування за вказа-
ним напрямком.
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База відпочинку «Гражда», засновник ПП «КАПІТАЛ-
ПЛЮС»

Сфера діяльності: 
Надання послуг тимчасового розміщення, організація відпочинку.

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісний та комфортний відпочинок.

Контактна інформація

Луганська область, 
Попаснянський р-н, с. Шепілівка
(095)-190-55-15, (096)-188-25-60
kapitalpluslis@.ukr.net
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ТОВ «Комплекс відпочинку «Світанок»

Контактна інформація

Луганська область,  
Попаснянський р-н,
(068)598-19-19, (050)598-18-18
komplexsvitanok@gmail.com 
travellers-region.business.site

Сфера діяльності:
Надання послуг тимчасового розміщення, організація відпочинку.

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісний та комфортабельний відпочинок.
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ТОВ «Попаснянський хлібокомбінат»

Сфера діяльності:
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, борошняних конди-
терських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

Профіль компанії: 
ТОВ «Попаснянський хлібокомбінат» є одним з основних вироб-
ників хліба та хлібобулочних виробів району. Протягом 13 років 
підприємство успішно виробляє та поставляє продукцію більш ніж 
в 100 торгівельних точок. Завдяки установці нового технологічно-
го обладнання розширюється асортимент та підвищується якість 
продукції.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісну хлібобулочну продукцію.

Контактна інформація

Луганська обл., Попаснянський р-н,
м. Попасна, вул. Першотравнева, 83
(06474) 2-07-70
phk_buh@ukr.net
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ТОВ ТД «Євротрубпласт»

Контактна інформація

м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8;  Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Трудова, 1
(044) 501-96-20
info@polyplastic.ua
www.polyplastic.ua

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

Профіль компанії: 
ТД «Євротрубпласт» є підрозділом компанії «Група Radius Systems», 
яка поєднує підприємства з виробництва полімерних труб в Австрії, 
Великобританії, Білорусі, Казахстані, Латвії, Польщі, РФ та Україні. Ос-
новними напрямками її діяльності є організація торгового проце-
су для всього спектру продукції Групи, проєктнотехнічний супровід 
об’єктів з використанням полімерних труб, а також управління Рубі-
жанським і Калуським трубними заводами. Рубіжанський трубний 
завод виробляє ПЕ труби для газопроводів, водопроводів і напірної 
каналізації діаметром від 20 до 1200 мм і тиском до 16 атм. та двоша-
рові гофровані ПЕ труби КОРСИС для безнапірної каналізації діаметром 
від 110 до 2400 мм, а також сегментні фітинги для водопостачання. 
До складу основного виробництва переробки поліетилену входять 8 тех-
нологічних екструзійних ліній з випуску поліетиленових труб. Основна 
ставка у виробництві продукції зроблена на високоякісну європейську си-
ровину. Складські запаси компанії «Євротрубпласт» становлять близько 
2000 кілометрів труб. Склад з’єднувальних деталей – фітинг-центр – по-
стійно оновлюється, це дає змогу задовольнити потребу клієнта в деталях 
будь-якого типорозміру. На складі наявні близько 140 тисяч різних з’єдну-
вальних деталей, а також десятки зварювальних апаратів для терморези-
сторного та стикового зварювання.

Пропозиція про співробітництво:
Виробляємо та пропонуємо якісні ПЕ труби для газопроводів, водопро-
водів і напірної каналізації та двошарові гофровані ПЕ труби КОРСИС для 
безнапірної каналізації, а також сегментні фітинги для водопостачання.
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ПП Первомайський житлсервіс «Евентус»

Сфера діяльності:
Виконання ремонтних робіт.

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

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

Контактна інформація

Луганська обл., Попаснянський р-н,
м.Попасна, вул. Суворова, 2
(06474)3–16–35, (050)903-60-08
ellit08@ukr.net
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ФОП Євтушенко Д. К.

Контактна інформація

Луганська обл., Попаснянський р-н,
м. Попасна, вул. Миру 142 б
(096)-126-16-17
yevtushenkodima@gmail.com

Сфера діяльності:
Виробництво тротуарної плитки, єврозаборів з бетону, вазонів, урн 
та інших виробів з бетону.

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонує якісну тротуарну плитку, гарантію, індивідуальний підхід 
до кожного клієнта, продаж підприємствам та організаціям всіх 
форм власності  зі складу підприємства (опт, роздрібна торгівля). 
Розробка дизайну майбутнього покриття, ррозрахунок необхідної 
кількості плитки для його втілення, транспортування, укладання.
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ПП «Хімпостачальник»

Сфера діяльності: 
Виробництво продукції для різноманітних галузей хімічної промисловості 
(сировина для лако-фарбової промисловості, пінополіуретани, клеї).

Профіль компанії: 
Підприємство «Хімпостачальник» займає одне з лідируючих місць в 
хімічній галузі країни. Ми успішно виробляємо та реалізуємо продукцію для 
різних сегментів ринку: комплекс аддитивів і основ для ЛФМ будівельного 
та індустріального призначення; комплекс аддитивів для переробки ПВХ; 
смоли для просочення паперу під ламінування ДСП; ненасичені поліефірні 
смоли і багато іншого. Ще один перспективний напрям виробництва - 
насичені поліефірні смоли, які є основою для отримання пінополіуретанів, 
що застосовуються для теплоізоляції стін, покрівель, резервуарів, 
трубопроводів, а також у виробництві предізольованих труб, шкаралуп, 
холодильного обладнання, для виготовлення елементів декоративного 
оздоблення фасадів будівель. Інвестиції в розвиток дослідницької та 
виробничої бази, залучення висококваліфікованих кадрів в технологічний 
і управлінський склад дозволили створити науково-виробниче 
підприємство, що володіє власним дослідницьким центром, що включає 
в себе лабораторію технологічної взаємодії зі споживачем. На його базі 
розробляються технології виробництва продуктів для застосування в 
різних нішах хімічної галузі. 

Пропозиція про співробітництво: 
Наше підприємство виробляє і реалізує широкий спектр продукції 
для різних галузей хімічної промисловості. Дотримуючись принципів 
індивідуального підходу, науково-дослідні підрозділи можуть розробити 
нові рецептури і технології, що враховують всі вимоги та побажання 
споживача, використання яких зумовить високий економічний ефект.

Контактна інформація

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 10
м. Рубіжне, пров. Першотравневий, 39
(06453) 6-34-78, (050) 529-18-15
sale@himpost.com, office@himpost.com
www.himpost.com
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ТОВ «Тандем ЛТД»

Контактна інформація

Головний офіс
м. Київ, вул. Козацька, буд. 120/4
Виробництво 
Луганська обл., м. Рубіжне, пл. Хіміків, 2-і
+380442574050, +380442270715
tandem@kievpolypaks.com.ua
www.kievpolypaks.com.ua 

Сфера діяльності: 
Виробництво поліпропіленової тканої тари і упаковки.

Профіль компанії: 
ТОВ «Тандем ЛТД» – є одним із основних виробників поліпропіленової 
тари та упаковки в Україні, що діє під торговою маркою Kievpolypak’S. 
Підприємство було засноване в 1993 році і вже більше 25 років є 
лідером в своєму сегменті ринку. Сучасне обладнання, безперерв-
ний розвиток і вдосконалення технологій, а також високий профе-
сіоналізм співробітників  дозволяють нам виробляти товари високої 
якості, що задовольняють високі вимоги замовників. Всі продукти  
ТОВ «Тандем ЛТД» сертифіковані. На підприємстві впроваджена 
система контролю якості відповідно до вимог ISO 9001.

Використовується виключно первинна сировина. Також на підпри-
ємстві впроваджений повний цикл виробництва - від гранули до 
кінцевого продукту. Основна продукція: мішки (плоскі, коробкопо-
дібні, сітчасті), біг-беги, тканина, агротканина, підпокрівельна плів-
ка (гідро-/паробар’єр).
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ТОВ «БКФ»

Сфера діяльності:
Виробництво з переробки поліетилену.

Профіль компанії:
Виробництво промислової та побутової упаковки з полімерних ма-
теріалів, переробка поліетилену, флексографічний чотирьохкольо-
ровий друк по рулонних матеріалах, ламінування паперу, фольги та 
поліпропіленових тканин.

Пропозиція про співробітництво:
ТОВ «БКФ» – це підприємство з багаторічним досвідом роботи в 
сфері виробництва упаковки, історію веде з початку 90-х років. Ми 
виготовляємо та реалізуємо упаковку з поліетилену для підпри-
ємств хімічної, медичної, будівельної, аграрної та харчової промис-
ловості, наносимо
покриття із поліетилену на папір, фольгу та тканину щільністю від 
10 до 30 гр/м2.

Для наших клієнтів важливо знати, що вони отримують якісний 
продукт. Тільки при повному циклі виробництва можна гаранту-
вати якість на кожному етапі. Вся продукція відповідає стандартам 
ISO 9001:2008, УкрСЕПРО, на всіх етапах виробничого циклу про-
водиться контроль кожної партії продукції. Ми постійно шукаємо 
можливості зробити упаковку більш технологічною та ефективною 
для наших клієнтів.

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Рубіжне, вул. Південна, 2
(095) 873-31-63
mega_rfsk2016@ukr.net
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ТОВ «КДЦ «Фармбіотест»

Контактна інформація

Луганська область, 
м. Рубіжне, вул. Почаївська, 9
(06453) 9-42-22, (050) 471-29-38
contact@pharmbiotest.com.ua
www.pharmbiotest.com

Сфера діяльності:
Діяльність лікарняних закладів.

Профіль компанії: 
Клініко-діагностичний центр «Фармбіотест» - сучасний медичний на-
уково-дослідний центр, орієнтований на проведення порівняльних 
фармакокінетичних досліджень. Підприємство - єдина в Україні дослід-
ницька компанія із замкнутим циклом процесів, коли всі етапи дослі-
дження (клінічний, біоаналітичний і статистичний) здійснюються однією 
юридичною особою, яка відповідає за якісне виконання кожної проце-
дури. Підприємство має у своєму розпорядженні комплекс будівель 
загальною площею 4500 кв. м, в яких на цей момент організовано ста-
ціонарне відділення на 36 ліжок, яке використовується для надання лі-
кувально-профілактичної допомоги пацієнтам та діагностики широкого 
спектру захворювань. На підприємстві працює колектив фахівців-ліка-
рів: терапевт, кардіолог, акушер-гінеколог, травматолог, ендокринолог, 
невропатолог, лікарі ультразвукової діагностики. Особливе значення 
в діагностичній роботі компанії грає Клініко-діагностична лабораторія, 
оснащена автоматичними аналізаторами для проведення повного спек-
тра клінічних лабораторних досліджень включаючи гематологічні, біохі-
мічні дослідження, імуноферментний аналіз і ДНК-діагностику.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо вітчизняним та іноземним компаніям, громадянам прове-
дення таких клінічних досліджень:
• дослідження фармакокінетики;
• дослідження біоеквівалентності;
• біоаналітичні дослідження;
• статистична обробка результатів.



294 ЛУГАНСЬК А ОБЛАСТЬ

ТОВ «Здорові продукти Сватівщини»

Сфера діяльності:
Виробництво хліба, хлібобулочних виробів, виробництво борошня-
них кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберіган-
ня.

Профіль компанії: 
Міні-пекарня ТОВ «ЗДОРОВІ ПРОДУКТИ СВАТІВЩИНИ» успішно 
реалізує свою продукцію на території рідного міста. Бере актив-
ну участь у розвитку регіону. Цілями діяльності є задоволення су-
спільних потреб у продукції та послугах компанії. 

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

Контактна інформація

Луганська обл.,
м. Сватове, кв. Мирний, 136
(095) 496-44-23
0000911@і.uа
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ТОВ «Сватівська олія»

Контактна інформація

Луганська обл., Сватівський р-н, м. Сватове,  
пров. Заводський, 13
(06471) 3-33-27
svoil@svoil.com.ua
http://www.agrex.com.ua/

Сфера діяльності:
Переробка насіння соняшника, виробництво соняшникової олії, 
шроту соняшникового та харчового фосфатидного концентрату

Профіль компанії: 
ТОВ «Сватівська олія» є одним із основних підприємств олійно-жи-
рової галузі. Являє собою цілісний майновий комплекс з переробки 
насіння соняшнику методом пресування та екстракції. Виробнича 
структура підприємства відповідає технологічним вимогам при-
ймання, очищення, переробки та зберігання насіння соняшнику і 
представлена основним, допоміжним і обслуговуючим виробниц-
твами, ділянками зберігання сировини, готової продукції та допо-
міжних матеріалів. 

У власності підприємства знаходиться 38 залізничних цистерн 
вантажопідйомністю 68 тонн кожна для транспортування соняш-
никової олії. На підприємстві впроваджені система управління без-
пекою продуктів харчування (НАССР) та система управління якості, 
відповідна вимогам міжнародного стандарту (ISSO серії 9000 та 
22000). Продукція підприємства постачається на експорт.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо високоякісну продукцію та готові розглянути
будь-які пропозиції щодо збуту та дистрибуції продукції.
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ТОВ «Слобожанський завод продтоварів»

Сфера діяльності:
Виробництво нерафінованої олії та жирів.

Профіль компанії: 
ТОВ «Слобожанський завод продтоварів» завдяки високій кваліфі-
кації керівних і технічних працівників за досить короткий термін зу-
мів досягти високих показників якості продукції та продуктивності. 
Наявність акредитованої лабораторії на території підприємства 
дає можливість постійно контролювати якість товарів, що випус-
каються. Технологія приготування масла дозволяє при виробництві 
оптимальним чином зберегти всі корисні компоненти: вітаміни і мі-
нерали. Продукція підприємства відповідає всім необхідним стан-
дартам якості, що підтверджують видані державними органами 
відповідні документи. 

Пропозиція про співробітництво:
Пропонує свою продукцію за прийнятними цінами. Для виробни-
цтва масла ТОВ «Слобожанський завод продтоварів» використо-
вує олійні культури, що не містять генетично модифікованої сиро-
вини, які вирощуються на екологічно чистих полях України.

Контактна інформація

Луганська обл., Сватівський р-н,
м. Сватове, вул. Козацької слави, 2
(050) 559-11-77
szpd.prodtov@gmail.com 



297СХІД-ЕКСПО 2019

Пасіка «Медове джерело» (ФОП Літвінова О.І.)

Контактна інформація

м. Сватове, площа 50-річчя Перемоги 10
(095)3051044
dp050991voi@gmail.com
Instagram: medove_dzerelo
Facebook: medovedzerolo

Сфера діяльності: 
Виробництво меду, продцктів бджільництва та натуральної косме-
тики на їх основі

Профіль компанії: 
Пасіка розташована на території Сватівського загальнозоологічно-
го заказника місцевого значення, який є природоохоронною зоною 
Луганщини . Тут ростуть багато акації, кленів та лип, які є гарними 
медоносами. А ще — ціле різноманіття степових та лісових  квітів. 
Поряд поля  соняшнику. В асортименті продукції «Медове джере-
ло»: мед травневий, мед з різнотрав’я, мед з соняшника. До меду 
додається кориця, куркума, квітковий пилок, волоські горіхи та 
сухофрукти. До речі, горіхи та фрукти вирощені у садку на пасіці. 
Підприємство виготовляє також чай, до складу якого входять лі-
карські рослини, зібрані на території заказника. Нещодавно почали 
виготовляти натуральну косметику, яка користується чималим по-
питом. Це — скраби, антицелюлітні засоби, маски для обличчя та 
волосся, мило, крем-мило, бальзами для губ та масло для кутику-
ли. А ще сувенірну продукцію — свічки, кошики, скарбнички тощо. 
І кожен, хто відвідує Луганську область може придбати сувенірну 
продукцію на згадку про цю подорож, а також зробити ексклюзив-
ний та здоровий подарунок своїм близьким та друзям до кожного 
календарного або церковного свята. Сувенірна продукція пасіки 
презентувала Луганську область і за межами України: у Польщі, 
Данії, Естонії, Литві, Німеччині, Іорданії та Індії. 
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СФГ «Прогрес-10»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур та соняшника.

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.

Контактна інформація

Луганська обл., Сватівський р-н, 
с. Містки, вул. Кооперативна, 37
(06471)  3-38-91, (06471) 3-38-92
progress-10@ukr.net
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СФГ «Каштан»

Контактна інформація

Луганська обл., Сватівський р-н, 
смт. Нижня Дуванка, вул. Каштанова, 73 А
(06471)98-4-53, (06471)  98-2-49
f.kashtan@gmail.com

Сфера діяльності:
Виробництво зернових культур та соняшника, молока та м’яса ВРХ.

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.
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СФГ «Урожайне»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур та соняшника.

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.

Контактна інформація

Луганська область, Сватівський р-н, 
смт. Нижня Дуванка, вул. Гризодубової, 2 б
(06471) 98-5-56 
Kfx_urojaine@ukr.net
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СФГ «Пролісок»

Контактна інформація

Луганська область, 
Сватівський р-н, с. Рудівка
(06471) 3-49-08
prolisok94@gmail.com

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур та соняшника.

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.
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ПП агрофірма «Лан» (ППА «Лан«)

Сфера діяльності:
Виробництво зернових культур та соняшника, молоко та м’ясо ве-
ликої рогатої худоби.

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.

Контактна інформація

Луганська обл., Сватівський р-н, 
с.Коломийчиха
(06471)3-43-46
Lankolom@ukr.net
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ПП агрофірма «Хортиця» (ППА «Хортиця»)

Контактна інформація

Луганська обл., Сватівський р-н, 
с. Мілуватка, вул. Рубана,  56
(06471) 9-31-36
afhortica@ukr.net

Сфера діяльності:
Вирощування зернових культур та соняшника.

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції рослинництва.
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ФОП Давиденко О.В.

Сфера діяльності:
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

Профіль компанії: 
ФОП Давиденко О.В. займається виробництвом хліба та хлібобу-
лочних виробів.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонує хліб та булки. За рік виробляється 850 тонн хліба та 70 
тонн хлібобулочних виробів.

Асортимент продукції такий:
• хліб вищого ґатунку – 0,6кг.,
• хліб «Гражданський» І сорту – 0,6кг.,
• хліб «Сватівський» житньопшеничний – 0,7кг.,
• хліб «Дарницький» житньопшеничний – 0,7кг.,
• батон нарізний вищого ґатунку – 0,4кг.,
• батон «Бутербродний» вищого ґатунку – 0,3кг.,
• булка «Фантазія» – 500гр.

Контактна інформація

Луганська обл., Сватівський р-н, 
м. Сватове, вул. Козацької слави, 2
(050) 559-11-77
szpd.prodtov@gmail.com 
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ПП «Любий»

Контактна інформація

Луганська обл., Сватівський р-н, 
м. Сватове, кв. Докучаєва, 3
(06471) 34-35-6
lubuy.sv@ukr.net

Сфера діяльності:
Виробництво ковбасних виробів, копченостей.

Профіль компанії: 
Приватний підприємець Любий Г.В. займається переробкою 
м’яса та виготовленням ковбас. Він має ковбасний цех, на якому 
за добу виготовляється 250 кг. ковбас, за місяць – 2 т., за рік – 
24 т. Асортимент ковбас – 15 видів вищого та першого ґатунку. 
Серед них: ковбаса «Гуцульська напівкопчена» першого ґатунку, 
«Сервелат європейський» – варенокопчена вищого гатунку, 
«Московська нова» – варенокопчена вищого гатунку, «Сервелат 
Столичний» – варенокопчена вищого гатунку, ковбаса «Українська 
з сиром» напівкопчена, першого ґатунку.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонує ковбасні вироби та копченості. Підприємство досягло 
високих показників у виробленні ковбасних виробів та м’ясних 
продуктів, характеризується стабільним економічним розвитком, 
значну увагу приділяє впровадженню у виробництво нових 
технологій. 
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ПНВП «АРБАС»

Сфера діяльності:
Розробка, виробництво та продаж трубопровідної арматури про-
мислового призначення.

Профіль компанії: 
Приватне науково-виробниче підприємство «АРБАС» на ринку з 
1998 р., одне з провідних українських виробників трубопровідної 
арматури, підприємство веде зовнішньоекономічну діяльність. 

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо українським та зарубіжним підприємствам усіх га-
лузей промисловості та ЖКГ якісну запірну та запірнорегулюючу 
трубопровідну арматуру з ручним, пневматичним та електричним 
управлінням: 
• крани кульові ДN 10-250 мм, РN 1,6-16,0 МПа;
• затвори дискові поворотні ДN 50-400 мм, РN 1,0-1,6 МПа;
• клапани зворотні ДN 15-200 мм, РN 1,6-4,0 МПа.

Контактна інформація

Луганська обл., м.Сєвєродонецьк, 
вул. Пивоварова, 4 корпус 9
(06452) 6-85-58, (0645) 71-28-42 
(093) 321-32-19, (093) 321-32-21
arbasmarket@arbas.com.ua
arbas.com.ua
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ТОВ «Хімекселен»

Контактна інформація

Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 10
(050) 428-51-24
office@himexelen.com
www.bee.lg.ua
www.himexelen.com

Сфера діяльності: 
Виготовлення виробів з поліуретану та пінополіуретану

Профіль компанії:
ТОВ «Хімекселен» - підприємство східної України засноване в 2004 
році, яке спеціалізується на виготовленні та реалізації виробів з ПУ та 
ППУ, а саме: комплектуючих для вуликів, полуциліндрів для утепленні 
трубопроводів, утепленню приміщень, овочесховищ, технологічного  
обладнання, виготовленні анатомічних посібників для навчальних 
медичних закладів. 

Пропозиція про співробітництво: 
Наше підприємство пропонує вироби з найсучаснішого та 
екологічного утеплювача, який зарекомендував себе  в різних 
галузях виробництва, завдяки своїм теплопровідним властивостям, 
міцності, легкості матеріалу, простоті використання, та довговічності.  
Пропонуємо вітчизняним та іноземним  підприємствам 
агропромислового комплексу, які займаються бджільництвом - 
комплектуючі для вуликів з ППУ. Теплопостачальним підприємствам 
пропонуємо полуциліндри з ППУ для утеплення  трубопроводів, 
навчальним медичним та науково-дослідницьким закладам – 
анатомічні посібники. Також пропонуємо утеплення пінополіуретаном 
будь-яких приміщень, овочесховищ, технологічного обладнання, яке 
потребує утримання певної температури.
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ТОВ «Науково-проєктний інститут хімічних технологій 
«Хімтехнологія» (ТОВ «Хімтехнологія»)

Сфера діяльності: 
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг техніч-
ного консультування в цих сферах (основний); діяльність у сфері архітек-
тури; технічні випробування та дослідження; дослідження й експеримен-
тальні розробки у сфері біотехнологій; дослідження й експериментальні 
розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Профіль компанії:
ТОВ «Хімтехнологія» представляє в Україні та у Cхідній Європі Групу ком-
паній «ГІАП» - одне з провідних підприємств в галузі інжинірингу та про-
єктування хімічних виробництв на території Європи та СНД. У складі ТОВ 
«Хімтехнологія» працює команда висококваліфікованих інженерів і проєк-
тувальників. За нашими проєктами за останні роки побудовано і будується 
ряд великих виробництв в Україні, Ірані, Литві, Китаї, Росії та ін. ТОВ «Хімтех-
нологія» є лідером ринку проєктних послуг в Україні.

Пропозиція про співробітництво:
Вітчизняним та Східно-Європейським підприємствам хімічної промисло-
вості пропонуємо:
• повний перелік проєктних та інжинірингових послуг; 
• послуги з вибору ліцензіара й попередньої роботи з ним в частині 

розробки технічних рішень за проєктом;
• послуги, пов’язані з постачанням нестандартизованого і технологіч-

ного обладнання для хімічних виробництв аміаку, азотної кислоти, 
аміачної селітри, метанолу, ацетилену, оцтової кислоти та ін.

Також пропонуємо послуги з проєктування установок виробництва КАС, 
складів мінеральних добрив (сипучих та рідких), складів рідкого аміаку в 
комплексі з установками отримання аміачної води; розробки конструк-
торської документації та виготовлення ємностей та обладнання для збе-
рігання добрив. 

Контактна інформація

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 71 
(050) 475-75-43
commerce@khimtekh.lg.ua
https://www.alvigo-group.com
https://www.facebook.com/khimtekhnologiya/?view_public_for=1961715374085773
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ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик»

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Промислова, 2 
маркетолог: Трухлова Ірина, тел.(050) 475 8695 
i.trukhlova@gmail; 
маркетолог: Анісімов Олег,   тел.(050) 445 2016
sspmarkdep@gmail.com
www.ssp-frp.com

Сфера діяльності: 
Виробництво композитних матеріалів зi скловолокна. 

Профіль компанії: 
ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик» – підприємство 
східної України, є одним із провідних виробників композитних 
матеріалів зі скловолокна таких, як склохолст, штукатурна 
склосітка, пултрузійний склопластик (діелектричний профіль, 
конструкційний будівельний профіль) та збірні конструкції з нього 
(системи огороджень, зупинки транспорту та ін.). На сьогоднішній 
день підприємство виробляє понад 250 найменувань видів 
продукції і поставляє її до 17 країн світу, в тому числі до Германії, 
Франції,  Італії, Колумбії, Турції, Польщі. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну продукцію для вітчизняних та іноземних 
компаній енергетики, будівництва, залізничної та дорожньої 
інфраструктур, різних галузей машинобудування - автомобільної 
промисловості, вагонобудування, комунального господарства, 
агропромислового комплексу.
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ТОВ «НВО «СЗХНО»

Сфера діяльності:
Технологічне обладнання, металоконструкції та установки для 
підприємств нафтохімічної, металургійної, газовидобувної, 
сільськогосподарської, харчової галузей.

Профіль компанії: 
ТОВ «НВО «СЗХНО» – сучасне підприємство України, яке динамічно 
розвивається на теренах машинобудування. Наше підприємство є одним 
із основних заводів, що виконує послуги з інжинірингу та виробництва 
сучасного теплообмінного, сепараційного, колонного, ємнісного та 
іншого технологічного обладнання, металоконструкцій та установок 
для підприємств нафтохімічної, металургійної, газовидобувної, 
сільськогосподарської, харчової галузей промисловості. Завод працює 
вже  протягом більш ніж 50 років, за цей період було виготовлено та 
успішно доставлено обладнання в різні країни. 

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

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5-Д6/1
(0645) 70 28 75, (0645) 71 25 91, (050) 874-52-87
kommerc@severhimmash.com
www.severhimmash.com
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ТОВ «Сєвєродонецькі металеві вироби та 
конструкції»

Контактна інформація

Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 5
(0645) 70-35-75, (0645) 70-37-63
(095) 350-70-84
ooosmik@gmail.com

Сфера діяльності:
Виробництво та постачання різного нестандартного устаткування, 
деталей трубопроводів, запірної арматури, фільтруючого й 
теплообмінного устаткування, резервуарів працюючих під тиском, 
ежекторного устаткування, пальників, інших металоконструкцій по 
кресленням замовника.

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо технологічне обладнання нафтогазопереробної, 
хімічної, біохімічної, нафтохімічної, коксохімічної 
промисловості; хлор та аміак використовуючих виробництв. 
Теплообмінне обладнання, резервуари, засувки, компенсатори, 
фільтри, заглушки, опори рухомі та нерухомі підвіски трубопроводів, 
діафрагми, шпильки та гайки.
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ТОВ Фірма «Кріогенсервіс»

Сфера діяльності:
Промислові та медичні гази. Кріогенне обладнання і технології. Лі-
кувальне газозабеспечення.

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісну продукцію промислових газів, азот (газопо-
дібний, рідкий), аргон, ацетилен, діоксид вуглецю, харчові та зва-
рювальні суміші, кисень (газоподібний, рідкий), пропан-бутан. 
Для лабораторних аналізів промислові гази підвищенної очистки 
(99,999%).

Контактна інформація

Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 12
(095) 273-11-84
lg@cryogen.com.ua
www.cryogen.com.ua



313СХІД-ЕКСПО 2019

ТОВ «Промисловий трикутник»

Контактна інформація

Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Першотравнева, 29, оф. 37
(066) 626-11-01, (050) 520-84-28
(050) 994-67-23
promtrk@gmail.com

Сфера діяльності:
Будівельно-монтажні роботи.

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісне виконання будівельно-монтажних робіт на терито-
рії всієї України. Ми вміємо: виконувати роботи загальнобудівельного 
характеру (будівництво будівель «під ключ»); виготовлення, монтаж 
металоконструкцій цехів, будівель, естакад, площадок для обслугову-
вання технологічного обладнання; виготовлення, монтаж конструкцій 
покрівель житлових і виробничих будівель, споруд, бункерів; монтаж, 
виготовлення та налаштування технологічного, ємнісного обладнання 
для хімічних, металургійних заводів; демонтаж, монтаж теплоізоляції і 
обмурівки технологічного обладнання; роботи з влаштування систем 
водо-, газо- і теплопостачання житлових і виробничих приміщень; 
виготовлення і монтаж технологічних трубопроводів (обв’язування 
технологічного обладнання, монтаж цехових  і міжцехових трубопро-
водів).
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ВК «СПЕЦТЕНТ» (ФОП Винокурова О. С. )

Сфера діяльності: 
Швейне виробництво, виробництво продукції із тканин ПВХ 

Профіль компанії: 
Виробнича компания «СПЕЦТЕНТ» зареєстрована в Україні.  
Виробнича площа 220 м.кв. Штат працівників - 20 чоловік. 
Маємо два напрямки діяльності: 
• Ми виробляємо із важких тканин (оксфорд, льон, брезент, 

ПВХ, тощо) великогабаритні чолхи для військової 
техніки; намети, тенти та військові укриття; сумочно-
рюкзачну продукцію  (брезентові сумки та мішки, 
тактичні, штурмові, рейдові рюкзаки та підсумки). 
Ми піклуємося про якість виробленої продукції. 

• Виготовляємо одяг із наданої сировині: плаття, блузи, спідниці, 
кофти.

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Заводська, 12В 
+380663445194
vinokurova0803@gmail.com
http://spectent.com.ua/
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Хлібозавод 4 Сєвєродонецьк ТОВ «Компанія 
Хлібінвест»

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 68
(06452) 2-71-54
mail@sd.korovai.ua 

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

Профіль компанії: 
Хлібозавод 4 Сєвєродонецьк є виробничим майданчиком ТОВ 
«Компанія Хлібінвест», комерційним складським майданчиком ТОВ 
«Торгова Компанія «Золотий Урожай». Підприємство спеціалізується 
на виробництві хлібобулочної продукції, здобних та кондитерських 
виробів. Асортимент підприємства налічує 35 найменувань 
хлібобулочних виробів та 26 найменувань кондитерських виробів. 

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісну продукцію на внутрішній ринок.
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ТОВ «Сєвєродонецьк А-Пласт»

Сфера діяльності: 
Виробництво тари з пластмас.

Профіль компанії: 
ТОВ «Сєвєродонецьк А-Пласт» – підприємство східної України, успіш-
на молода компанія, яка стрімко розвивається. Нашими партнерами є 
великі виробники і переробники молочної продукції, рибних пресервів 
та інших продуктів харчування. Також наша компанія спеціалізується 
на випуску продукції і для хімічної промисловості. Основним напрям-
ком нашої роботи є виробництво контейнерів з поліпропілену різної 
ємності. У своїй роботі ми постійно працюємо над удосконаленням  
технологічного процесу під потреби наших клієнтів і працюємо тільки з 
якісною сировиною. Залежно від потреб ринку здійснюється індивіду-
альний підбір різноманітних добавок і барвників. Гарантією якості на-
шої продукції є сертифікати державної санітарно-гігієнічної експерти-
зи, видані на підставі ТУ, а також сертифікати якості, що підтверджують 
стандарти і безпеку вироблених товарів.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну пластикову тару для вітчизняних та іноземних ком-
паній харчової та хімічної промисловості. Виробничі потужності дозво-
ляють виконувати лиття пластмас під тиском з поліпропілену, поліе-
тилену, полістиролу. Застосування німецького обладнання гарантує 
виробництво якісної готової продукції. 

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 32/6 
(050) 855-58-88
sevaplast@ukr.net
www.a-plast.com.ua
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ТОВ «НВО «НЕБОЛАЙТ»

Контактна інформація

Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк вул. Новікова, 4 Д, 4 Л
(066) 656-08-32
salesdep@nebolight.com
nebolight.com
www.facebook.com/companynebolight

Сфера діяльності: 
Виробництво побутової хімії.

Профіль компанії: 
ТОВ «НВО «НЕБОЛАЙТ» - український виробник, що випускає до-
машню хімію, засоби по догляду за домом, а також по догляду за 
особистою гігієною. Свою діяльність фірма розпочала в 2017 році. 
Завдяки згуртованій команді, підприємство випустило більше 80 
СКУ, а також продовжує розширювати свій асортимент товарів. Вся 
продукція ТМ «NEBOlight» супроводжується гігієнічним висновком 
- повністю безпечна і не викликає алергічних реакцій. Не містить 
речовини, які заборонені для використання і не повинні входити 
до складу засобів. Крім того, кожна товарна позиція має штрихо-
вий код у всесвітній системі, що дозволяє торговельним мережам 
зручно працювати і уберегти себе від підробок.

Пропозиція про співробітництво:
Підприємство займається пошуком нових партнерів для ре-
алізації своєї продукції по всій Україні. Компанія зацікав-
лена в співпраці з супермаркетами, ретейлерами, держ- 
підприємствами, інше. Своїм партнерам ми надаємо всі необхідні 
зразки товарів, каталоги, а також рекламну продукцію. Ми готові 
реалізовувати як великий опт, так і дрібні замовлення.
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ТОВ «АгроАналіз-Експерт»

Сфера діяльності: 
Технічні та наукові дослідження. Консалтинг.

Профіль компанії: 
«АгроАналіз-Експерт» - центр практичних і наукових знань в агро-
номії, агрохімії, фітопатології, бактеріології, ентомології та немато-
логіі.  У підприємстві кілька підрозділів, в яких працюють професі-
онали, завдяки яким ви в найкоротші терміни зможете отримати 
достовірну інформацію про стан поля, рослин, а також прогнозів 
щодо вирощування. Головною перевагою компанії є професійний 
комплексний системний моніторинг, який складається з: аналізу 
посівного і посадкового матеріалу, аналізу ґрунту, аналізу води, 
тканинної діагностики, визначення ґрунтових патогенів та шкідни-
ків. На підставі отриманих результатів, наші фахівці рекомендують 
покроковий план як внесення добрив, так і заходи для їх захисту. 
Наша мета - допомагати українським аграріям в оперативному 
прийнятті вірних рішень. Нашими послугами користуються як ве-
ликі компанії, так і клієнти невеликих фермерських господарств. 
Ми однаково уважно ставимося до всіх наших клієнтів і шукаємо 
індивідуальний підхід до кожного. Ми працюємо на результат!

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо консалтингові послуги компаніям по агрономічно-
му супроводу сільськогосподарських проєктів. До ваших послуг 
комплексна лабораторія агрономічних досліджень, а також про-
фесійні фахівці. Наша компанія створена для того, щоб допомог-
ти кожному, хто обрав для себе шлях хлібороба, ми допоможемо 
досягти високої врожайності, захистити своє поле від шкідників, 
хвороб та інших проблем.

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк вул. Богдана Ліщини, 2 К
(099) 054 80 18, (096) 219 20 42
fitolab.org@gmail.com
www.fitolab.org
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Майстерня Таши Поделкиной

Контактна інформація

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

Сфера діяльності: 
Творча деревообробна майстерня

Профіль компанії: 
Виготовлення дерев’яних іграшок ручної роботи: розважальних 
та розвиваючих, декоративних виробів із натуральних матеріалів, 
заготовок для творчості, дерев’яних альбомів та блокнотів, 
сувенірів та подарунків тощо.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропоную ексклюзивні вироби ручної роботи з якісних натуральних 
матеріалів. Зацікавлена у співробітництві з центрами та студіями 
дитячої творчості та розвитку, спеціалізованими магазинами 
(з продажу дитячих товарів, подарунків та декору, товарів для 
творчості), майстрами handmade.
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ТОВ «КЛАРІАНТ УКРАЇНА»

Сфера діяльності:
Хімічна промисловість.

Профіль компанії: 
ТОВ «Лісстальпром» є частиною Компанії Clariant, яка є однією з 
провідних світових хімічних компаній. Дослідження та розробки зо-
середжені на вирішенні ключових тенденцій нашого часу. До них 
відносяться енергоефективність, відновлюване джерело сировини, 
невикористана рухливість та збереження обмежених ресурсів. Біз-
нес-підрозділи головної компанії організовані у чотирьох напрямках 
бізнесу: хімічні добрива, природні ресурси, каталізатори, пластма-
си та покриття. ТОВ «Лісстальпром» у цій структурі займається ви-
робництвом каталізаторів для використання в промислових та еко-
логічних процесах. Діяльність з розробки продукту спрямована на 
вирішення глобальних проблем ефективного використання сиро-
вини та енергії, а також сприяє захисту навколишнього середови-
ща. Каталізатори забезпечують рішення для широкого кола галузей 
промисловості, включаючи нафтохімію (виробників нафтохімічних 
проміжних та полімерних матеріалів), хімічних речовин (виробників 
сипучих та спеціальних хімікатів), переробки (нафтопереробні заво-
ди для виробництва екологічно чистих видів палива) та екологічну. 
Продукція підприємства експортується до країн ЄС, Саудівської Ара-
вії, Росії, США і ін.

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

Контактна інформація

Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул.  Пивоварова, 5ИЗ/1
(0645) 71-36-28
sergey.balan@clariant. com
www.clariant.com
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ТОВ Науково технічне підприємство «Екор»

Контактна інформація

Луганська область, м. Сєвєродонецьк
просп. Гвардійський, 45/25
(06452) 3-31-92
ntp.ekor@gmail.com,
www.ekor.com.ua

Сфера діяльності:
Виробництво контрольно-вимірювальної апаратури.

Профіль компанії: 
Підприємство зареєстроване у 2005 році. Основний вид діяльності 
– повний цикл створення систем контролю технологічних процесів: 
від розробки, монтажу, програмування і налагодження до введен-
ня в експлуатацію та подальшого обслуговування.

Пропозиція про співробітництво:
Системи контролю та регулювання технологічних процесів, впро-
ваджені на підприємствах не тільки України, але й країн далекого 
і ближнього зарубіжжя, включаючи країни Європейського Союзу.
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ВКФ ТОВ «ТАНА»

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ:
Виробництво композиційних полімерних матеріалів, полімерних 
компаундів та термоеластопластів.

Профіль компанії:
ВКФ ТОВ «ТАНА» - провідний виробник і постачальник композиційних 
матеріалів на ринку України і країн СНД. Компанія «ТАНА» - це група 
однодумців і фахівців, багатолітній досвід яких дозволяє вирішувати 
будь-які завдання у сфері полімерної індустрії. Ми вже більше 25-ти 
років займаємось виробництвом полімерів і продаємо до 11 країн 
світу свою продукцію. Ми пропонуємо високоякісну продукцію за 
конкурентними цінами із зручною доставкою.

Пропозиція про співробітництво: 
Маючи в своєму розпорядженні сертифіковану лабораторію і сучасне 
устаткування, ми здатні запропонувати не лише стандартні і готові 
рішення, але і створювати абсолютно нові матеріали під конкретний 
виріб, що випускається. Наші менеджери і технологи допоможуть 
підібрати потрібні марки полімерів, нададуть технічну інформацію, 
порекомендують режими переробки. Ви можете покластися на 
незмінно високу якість продукції, а також короткі і гнучкі терміни 
постачання. Працюючи з кожним клієнтом, ми забезпечуємо 
максимальний рівень сервісу і технічну підтримку  кожному. Спільна 
робота в області розвитку нових продуктів гарантує  успіх у вирішенні 
будь-яких завдань. 

Контактна інформація

Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
пер. Ломоносова, 9а
(06452) 9-03-86, (06452) 9-03-87
sales@tana.ua
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ТОВ «Новоферт»

Контактна інформація

Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, 3
(050) 6117234
novofert2006@gmail.com
www.novofert.com 

Сфера діяльності: 
Виробництво добрив. 

Профіль компанії: 
ТОВ «Новоферт» - компанія з іноземними інвестиціями, перший 
в Україні виробник нових складних, 100% водорозчинних добрив 
NPK з мікроелементами в хелатній формі. Застосування - обробка 
посівного та посадкового матеріалу, некореневе живлення, крапе-
льне зрошення, гідропоніка, приготування субстратів. Виробити і 
реалізувати, а не перекупити і перепродати. Нами освоєно випуск 
більше 480 формул добрив торгової марки Новоферт. Продукція 
зареєстрована і реалізується в Україні, Молдові, Казахстані, Грузії, 
країнах Євросоюзу та Америки. Вся продукція сертифікована. Для 
її виробництва використовується тільки високоякісна імпортна та 
вітчизняна сировина. Добриво ТМ «Новоферт» сумісно практично 
з усіма засобами захисту рослин, що дозволяє скоротити витрати 
по обробці 1 га посівних площ. Головною конкурентною перевагою 
ТОВ «Новоферт» є високотехнологічне обладнання, що дозволяє 
виробляти практично будь-яку формулу добрив, яку вважає до-
цільною агроном господарства, або на підставі лабораторної діа-
гностики заповнювати нестачу елементів живлення в рослинах.

Пропозиція про співробітництво:
ТОВ «Новоферт» - Ваш надійний партнер. Разом зможемо 
виростити врожай гідний нашої України. Пропонуємо спів- 
працю з фермерами, агрохолдінгами, тепличниками, квіткарями, 
ландшафтними дизайнерами, домогосподарками та всіма 
небайдужими до долі нашої Батьківщини.
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ТОВ «Продмашстрой»

Сфера діяльності:
Торгівля хімічними продуктами та металопластиковими вікнами.

Профіль компанії: 
Наша компанія здійснює поставки хімічної продукції і об’єднує про-
фесіоналів, які працюють на цьому ринку більше 20 років. Будучи 
найбільшим постачальником хімічної продукції, наша компанія має 
прямі договори з провідними заводами-виробниками і нафтохіміч-
ними компаніями України, що дозволяє забезпечувати наших парт-
нерів продукцією високої якості за мінімальними цінами.

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

Контактна інформація

Луганська область,  м. Сєвєродонецьк,
просп. Гвардійський, 45/25
(0645) 70-38-78
bosbot2013@gmail.com
www.pinebor.lg.ua
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ТОВ «Східна енергозберігаюча компанія»

Контактна інформація

Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 4
(099) 702-28-03
licceramik@ukr.net
licceramic.com.ua

Сфера діяльності: 
Виготовлення і продаж теплоізоляційних матеріалів.

Профіль компанії: 
ТОВ „Східна Енергозберігаюча Компанія» спеціалізується на 
виробництві і продажі сучасних теплоізоляційних матеріалів під 
торговою маркою Lic Ceramic. Високоефективна теплоізоляція для 
труб, повітроводів, трубопроводів, а також спеціально орієнтовані 
модифікації теплоізоляції для фасадів, стін, стель будівель 
комерційного і житлового призначення. Рідка теплоізоляція для 
утеплення зерносховищ, овочесховищ, складів і так далі.

Пропозиція про співробітництво: 
ТОВ „Східна Енергозберігаюча Компанія» пропонує вітчизняним 
та іноземним компаніям будівельного, автомобільного, 
металургійного, житлово-комунального господарства та виробникам 
сільськогосподарської продукції поставку якісних теплоізоляційних 
матеріалів Lic Ceramic. Рідка теплоізоляція має чисельні переваги 
по використанню для утеплення будинків, труб, трубопроводів і 
сільськогосподарських приміщень. Завдяки теплоізоляції Lic Ceramic 
можливо в декілька разів знизити затрати на опалення приміщень. 
Втрати тепла в середньому скорочуються в 2,5 рази. Нашу продукцію 
використовують для утеплення жилих і нежилих приміщень, 
для теплоізоляції труб із різних матеріалів і різного призначення 
(водопровідних, ПВХ, каналізаційних, труб повітроводів і димоходів). 
Клас горючості 0 дозволяє проводити теплоізоляцію труб і печей 
в котельних і на металургійних комбінатах. Теплоізоляційні роботи 
матеріалом Lic Ceramic можливо проводити в приміщеннях і поза ними.
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ТОВ СП «НІБУЛОН»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових та технічних культур: пшениця, ячмінь, ку-
курудза,  соняшник.

Профіль компанії: 
Головне підприємство ТОВ СП «НІБУЛОН» знаходиться в м. Ми-
колаєві. Компанія розвинула свою структуру до 43 підрозділів у 
12 регіонах України та ефективно обробляє 82,5 тис. га орендо-
ваних земель сільськогосподарського призначення. У Луганській 
області працює 5 виробничих філій (Біловодська, Новопсковська, 
Старобільська, Сватівська, Троїцька). Філії займаються виробни-
цтвом товарної сільськогосподарської продукції (пшениця, ячмінь, 
кукурудза, соняшник та ін.). На базі виробничих філій підприємства 
створено демонстраційно-випробувальні ділянки, на яких вирощу-
ються різні гібриди та сорти різних культур. 

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

Контактна інформація

Луганська обл., Старобільський р-н, 
м. Старобільськ, вул. Південна, 71а
(06461) 2-25-84
star_fil@ukr.net 
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ТОВ НДПІ «Водоочисні технології»

Контактна інформація

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 16        
(06452) 4-30-14
ivt@nipi-vt.com.ua
www.ivt.ua 

Сфера діяльності:
Науково-дослідна діяльність; виробництво і реалізація хімічної 
продукції, обладнання і устаткування для промислових цілей.

Профіль компанії:
ТОВ НДПІ «Водоочисні технології» створено в 1999 р. Інститут 
відрізняється комплексним підходом до вирішення і реалізації науково-
виробничих завдань, пов’язаних з енергозбереженням та екологією.

Пропозиція про співпрацю:
Інститут пропонує вітчизняним та іноземним компаніям повний комп-
лекс послуг: обстеження, інжиніринг, пусконалагоджувальні роботи та 
науковий супровід водопідготовчих комплексів, сервісне обслуговуван-
ня та навчання персоналу Замовника, а також  є одним з найбільших в 
Україні виробників і постачальників власних реагентів для стабілізаційної 
та корекційної обробки мережевої, котлової й оборотної води.  Крім ре-
агентів, виробляються іонітні і освітлювальні фільтри, унікальні дренажні 
системи і динамічні фільтри для очищення повітря і води від забруд-
нень, мережеві магнітні шламовловлювачі, станції дозування реагентів 
і установки біохімічного знекиснераджування води. Створена в інституті 
сучасна науково-дослідна база дозволяє моделювати реальні умови 
експлуатації оборотних циклів промислових підприємств, створювати 
високі теплові напруги з метою підбору найбільш ефективних методів і 
технологічних рішень забезпечувати оптимальний режим експлуатації 
технологічного обладнання. Виробнича база інституту дозволяє син-
тезувати різні хімічні продукти, виробляти реагенти для обробки води, 
випускати стандартне і нестандартне обладнання для водопідготовки. В 
даний час налагоджено серійний випуск водопідготовчих пристроїв для 
застосування в побутових умовах. 
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ПАТ «Старобільський молокозавод»

Сфера діяльності: 
Перероблення молока, виробництво масла та сиру

Профіль компанії: 
Однією з постійних переваг нашої продукції є те, що вона 
виготовляється з «живого» молока, без консервантів.  
ПАТ «Старобільський молокозавод» є молокопереробним під-
приємством, має широку спеціалізацію, випускає цільномолочну 
продукцію, плавлені сири, вершкове масло і казеїн. У молочної 
продукції з коров’ячого молока є всі необхідні вашому організ-
му елементи - білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни, 
ферменти, мікроелементи, особливо кальцій, лактоза, яка підтри-
мує життєдіяльність мікрофлори кишечника. Наша продукція має 
природний смак тому, що ми не застосовуємо консерванти при 
її виробництві, щоб зберегти природну силу і ніжний смак нату-
рального молока і молочних продуктів. Наше молоко збирається 
на широких і екологічно чистих степах Старобільського району.   
В невеликих фермерських господарствах. Чисте повітря, сокови-
та трава і турбота людей роблять приємним і корисним вживання 
продуктів ТМ «Молочна Веселка».

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо послуги з переробки молока, виробництва усіх видів 
кисломолочної продукції та казеїну.

Контактна інформація

Луганська обл., м. Старобільськ, 
вул. Старотаганрозька, 11
(06461) 22172, 22792
(066) 262-62-00
paostmz@gmail.com
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Тентова компанія ТЕНТ ЛІДЕР (Tent Leader)

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Мєндєлеєва, 1
(099) 335-83-65, (063) 983-43-38
tentleader2015@gmail.com
tentleader.com.ua

Сфера діяльності: 
Організація виставкового простору,  послуги з оренди виставкового 
обладнання

Профіль компанії: 
Наша компанія спеціалізується на наданні комплексних послуг 
з організації та устаткування робочих зон для приватних та 
громадських заходів: фестивалі, ярмарки, виставки, спортивні 
заходи, івенти тощо.

Пропозиція про співробітництво: 
Компанія відкрита для співробітництва як з оптовими, так і з 
роздрібними клієнтами. Ми пропонуємо ціни від виробника, 
високу якість нашої продукції, стислі строки виробництва, широкий 
асортимент продукції та матеріалу, приємне спілкування та 
співпраця на взаємовигідних умовах.  



330 ЛУГАНСЬК А ОБЛАСТЬ

Мале приватне підприємство «ДСП»

Сфера діяльності: 
Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням.

Профіль компанії:
МПП «ДСП» - підприємство, яке з 2001 року виготовляє будь-які 
корпусні меблі за індивідуальним замовленням. Всі вироби виго-
товляються за розміром кімнати, магазину, офісу. Враховуються всі 
вимоги та побажання замовника. Сучасний дизайн, імпортна фур-
нітура, комп’ютерна розробка ескізів, запорука успішної роботи 
підприємства.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо будь-які корпусні меблі за вашим індивідуальним за-
мовленням.

Контактна інформація

Луганскька обл.,
м. Старобільськ, вул. Гаршина, 8 
(095) 492-71-40
logechka1984@ukr.net
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ПП «Старобільський завод продовольчих товарів»

Контактна інформація

Луганська обл., Старобільський р-н,
м. Старобільськ, вул. Лугова, 1
(06461) 2-02-72
viras_29@ukr.net

Сфера діяльності: 
Виробництво продуктiв борошномельно-круп’яної промисловостi.

Профіль компанії:
Торгова марка «VIRa», ПП «Старобільський завод продтоварів» про-
понує продукцію борошномельної та круп’яної промисловості від ви-
робника,  без посередників, для оптової та роздрібної торгівлі. Хлібо-
булочні вироби на будь-який смак та гаманець, борошно пшеничне 
вищого ґатунку, всі види макаронних виробів та круп, оцет, олія  та інші. 
Вся продукція найвищої якості, вона нагадає вам смак дитинства, бо 
виготовлена за  Державними стандартами і не містить ГМО, підсилю-
вачів смаку, барвників та консервантів. Працює за закритим циклом 
– від лану до столу! З «VIRою» у майбутнє! З кришталевих криниць 
Старобільщини видобувається вода питна газована та негазована 
«Старобіла слобода» Торгової марки «VIRa» на Старобільському за-
воді продтоварів. Пропонується для оптової та роздрібної торгівлі та-
кож напої з натуральними соками в широкому асортименті: Дюшес, 
Квас, Апельсин, Яблуко, Полуниця та ін. Діє гнучка система знижок.

Пропозиції про співробітництво: 
Пропонуємо для оптової та роздрібної торгівлі продукцію  борошно-
мельної та круп’яної промисловості від виробника, вода питна газо-
вана та негазована, а також напої з натуральними соками в широкому 
асортименті, оцет, олія та інше.
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ПСП «Зелена долина»

Сфера діяльності: 
Агропромисловий комплекс.

Профіль компанії: 
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і на-
сіння олійних культур, виробництво та реалізація борошна та хлібо-
булочних виробів.

Пропозиція про співробітництво:
Продаж зернових культур, бобових культур і насіння олійних куль-
тур, борошна та хлібобулочних виробів.

Контактна інформація

Луганська обл., Старобільський р-н,
с. Веселе, вул. Миру, 8
(066) 122-96-70, (06461) 2-16-75, 3-28-65
12335stb1@gmail.com
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ТОВ «Завод фруктово-мінеральних вод «Айдар плюс»

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Старобільськ, вул. Монастирська, 106
(067)132-00-00, (050)972-00-00
aydarplus@gmail.com
www.aydar.com.ua

Сфера діяльності:
Виробництво безалкогольних напоїв, мінеральних та інших вод, 
розлитих у пляшки.

Профіль компанії: 
ТОВ «Завод фруктово-мінеральних вод «Айдар плюс » - компанія, 
яка динамічно розвивається, з сучасним обладнанням, системою 
контролю якості та висококваліфікованими фахівцями, яка стала лі-
дером в своєму сегменті, здобула повагу і довіру клієнтів. Головна 
наша мета - максимальне задоволення потреб населення в чистій 
високоякісній природній воді! Підприємство розпочало свою робо-
ту в 1998 році, виробництво розташоване в місті Старобільськ на 
Сході України, де немає промислових підприємств, відсутні звали-
ща і забруднені території. На території заводу знаходиться артезі-
анська свердловина, проходячи крізь товщу глибинних порід, вода 
піддається природному очищенню і збагачується мінералами, на-
буваючи свої унікальні природні властивості. Сучасне обладнання 
і фільтрувальна система американської фірми «Ametek» дозво-
ляють в процесі розливу зберігати корисні властивості і фізичну 
структуру води, доносячи природну воду в її первозданній чистоті 
і свіжості до нашого споживача. Контроль якості сировини, допо-
міжних матеріалів і готової продукції здійснюється виробничою ла-
бораторією підприємства. Вся наша продукція сертифікована, що 
підтверджено сертифікатами відповідності.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо чисту, якісну, артезіанську воду «Срібна криниця» в 
асортименті.
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ТОВ «Старкон»

Сфера діяльності:
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.

Профіль компанії: 
Продукція ТОВ «Старкон», відома на українському ринку під 
торговою маркою «Старобільські вкусняшки». Це кондитерські 
вироби з натуральної екологічно чистої сировини вирощеної 
безпосередньо в Україні. Козинаки з ядра соняшника, арахісу, 
кунжуту виготовлені на основі натурального меду за унікальним  
та неповторним рецептом рецептом. В асортименті продукції так 
само фасоване смажене насіння і ядро соняшнику. Ядро соняшнику 
сире, широко використовується для випічки хлібобулочних виробів. 
Торгова марка була неодноразово нагороджена відзнаками якості 
продукції.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо кондитерські вироби з натуральної екологічно чистої 
сировини.

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Старобільськ, вул. Залізнична, 3а
(06461)2-29-45
starcon65@gmail.com
www. starcon.lg.ua 
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ТОВ ВП «БУМЕР»

Контактна інформація

Луганська обл.,
м. Старобільськ, вул. Лангемака 78 «Д»
(099) 222-53-37
oooppbumer17@ukr.net

Сфера діяльності: 
Капітальний ремонт кранiв (автомобiльних, башенних, 
мостових, козлових) всiх вiтчизняних i закордонних 
виробникiв (автопідйомників, ямобурiв, кран-балок, 
сільськогосподарської техніки. Токарнi, фрезернi роботи, 
ремонт двигунiв внутрішнього згоряння, ремонт топливної 
апаратури, проточка коленвалiв, послуги автокранiв,  
автопідйомників, та землерийної техніки. Проведення технічної 
експертизи, та виготовлення технічної документації на автокрани 
та автопiдйомники.

Профіль компанії:
ТОВ ВП «Бумер» є сервiсним центром Дрогобичського  завода 
автомобільних кранів.

Пропозиція про співробітництво:
Ремонт грузопідіймальної техніки, виготовлення  запчастин 
та вантажозахоплювальних пристроїв (стропів підстропників), 
зварювання основних металоконструкцій. 
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СТОВ «Боровчанка»

Сфера діяльності:
Агропромисловий комплекс.

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

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

Контактна інформація

Луганська область,  Старобільський р-н, 
с. Новоборове, вул. Миру, 94
(06461) 2-24-07
stovborovchanka@ukr.net
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ТОВ «Агро Кепітал груп ЛТД»

Контактна інформація

Юридична адреса 
м. Харків, вул. Данилевського,  буд. 38, оф. 7
(057) 705-09-20
agro_cg@ukr.net
agro-cg.com.ua/company/

Фактична адреса: Луганська обл., Троїцький р-н, 
смт Троїцьке, вул. Чкалова,16 
(06456) 2-44-90

Сфера діяльності: 
Переробка на давальницьких умовах соняшнику, виробництво олії 
соняшникової та шроту.

Профіль компанії: 
ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» є одним з лідерів Слобожанщини по 
виробництву сирої соняшникової олії. Заснована компанія в 2011 
році. Не дивлячись на свою молодість, компанія швидко здобула 
авторитет і зайняла гідне місце на вітчизняному ринку. Основним 
видом діяльності компанії є надання послуг з переробки і зберігання 
насіння соняшнику на давальницькій основі. Загальна площа 
підприємства займає майже 4 гектари, а виробнича потужність 
складає 500 т/доб.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну переробку соняшнику на давальницьких 
умовах. 
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СТОВ «Артеміда»

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

Профіль компанії: 
Основним асортиментом продукції є озима пшениця, ячмінь, куку-
рудза, соняшник, молоко. 

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісні зернові та технічні культури.

Контактна інформація

Луганська обл., Троїцький р-н, с. Ями
(06456) 2-39-27
artemida_tr@mail.ukr.net
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ТОВ Агрофірма «Слобожанська»

Контактна інформація

Луганська обл.,
Сватівський р-н, м. Сватове, вул. Докучаєва, 8
(06471) 3-44-13
(06471) 3-31-24
Sloboganskaya306@gmail.com 

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

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції рослинництва, тваринни-
цтва.
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ПСП «Агрофірма Привілля»

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

Профіль компанії: 
ПСП «Агрофірма Привілля»  - має площу сільськогосподарських 
угідь – 9963 га, в тому числі рілля – 9392 га, ВРХ усього 1073 голів, в 
тому числі корови – 391 гол., свині – 464 гол. Цех по переробці м’я-
са, ремонтна майстерня, автопарк та інші виробничі дільниці. Ви-
готовлена продукція реалізується споживачам зареєстрованим в 
Україні на території Луганської, Донецької та Харківської областей.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну продукцію зернових та технічних культур, 
яблук, м’яса ВРХ, свиней, м’ясних та ковбасних виробів.

Контактна інформація

Луганська обл., Троїцький р-н, 
с. Привілля, пров. Парковий, 14
(06456) 2-39-30
agrofirma.privolie@gmail.com
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СФГ «МАРС»

Контактна інформація

Луганська обл., Троїцький р-н, с. Привілля
(06456) 2 44 66, (06456) 2 44 66
sfgmars@ukr.net

Сфера діяльності: 
Вирощування зернових (крім рису) та бобових культур, насіння 
олійних культур, допоміжна діяльність у рослинництві, виробни-
цтво продуктів борошномельно – круп’яної промисловості.

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

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісну продукцію: пшеницю, ячмінь, кукурудзу та со-
няшник.
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ТОВ «Торговий дім «Партнер»

Сфера діяльності:
Виробництво хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів.

Профіль компанії: 
ТОВ «Торговий дім «Партнер» засновано в 2001 році. На сьогодні 
на підприємстві працює 25 чоловік. Асортимент продукції склада-
ється з 42 видів хліба та хлібобулочних виробів, 22 видів кондитер-
ських виробів. Продукцію ТОВ «Торговий дім «Партнер» знають в 
Троїцькому, Сватівському, Білокуракінському та Куп’янському ра-
йонах.

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

Контактна інформація

Луганська область, смт Троїцьке,
вул. Лихачова, 37а
(06456) 2-18-34
partner2014@i.ua
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ТОВ «УКР-ВЕРЕСК» (LTD «UKR-VERESK»)

Контактна інформація

Луганська область, Станично-Луганський р-н, 
с. Петропавлівка, вул. Лісова, 11-а
(095) 425-64-07
595693@gmail.com 

Сфера діяльності:
Виробництво хлібобулочних виробів.

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

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісні хлібобулочні та кондитерські вироби.



344 ЛУГАНСЬК А ОБЛАСТЬ

ФГ «Вєлєос»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових, олійних та інших сільськогосподарських 
культур.

Профіль компанії: 
Спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісне фуражне та продовольче зерно та насіння тех-
нічних культур. Готові до співпраці з трейдерами та держпідприєм-
ствами Луганської області та інших областей України.

Контактна інформація

Луганська область, Станично-Луганський район,  
с. Велика Чернігівка, вул. Родіонова, 8
(095) 054-19-64
veleos2006@ukr.net
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ФГ «Деметра»

Контактна інформація

Луганська область, Станично-Луганський район,  
с. Велика Чернігівка, вул. Мира, 236
(095) 537-71-50
fhdemetra@i.ua

Сфера діяльності:
Вирощування сільськогосподарських зернових, олійних та інших 
культур, розведення свиней.

Профіль компанії: 
Спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних, бобових та тех-
нічних культур та розведенні свиней.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісне фуражне та продовольче зерно та насіння тех-
нічних культур; поголів’я свиней. Готові до співпраці з трейдера-
ми та держпідприємствами Луганської області та інших областей 
України.
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ФГ «Благотон»

Сфера діяльності:
Вирощування зернових, олійних та інших сільськогосподарських 
культур.

Профіль компанії: 
Спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісне фуражне та продовольче зерно та насіння тех-
нічних культур. Готові до співпраці з трейдерами та держпідприєм-
ствами Луганської області та інших областей України.

Контактна інформація

Луганська область, Станично-Луганський район,  
с. Благовіщенка, вул. Зарічна, 16
(096) 640-81-33
seddy117@gmail.com
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ТОВ «Огороднє»

Контактна інформація

Луганська область, Станично-Луганський район,  
смт Петропавлівка, вул. Центральна, 18
(050) 328-85-27, (06472) 3-67-05
OGHPP@ukrpost.ua

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

Профіль компанії: 
Здійснення послуг з сушіння, очищення, зберігання та подальшого 
відвантаження сільгосппродукції. Підприємство оснащене серти-
фікованою лабораторією.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо сушіння, очищення, зберігання зерна та на-
сіння технічних культур. Готові до співпраці з трей-
дерами та держпідприємствами Луганської області  
та інших областей України.
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ФГ «АС-АГРО»

Сфера діяльності:
Вирощування сільськогосподарських зернових, олійних та інших 
культур.

Профіль компанії: 
Спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур.

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

Контактна інформація

Луганська область, 
Станично-Луганський район, с. Михайлівка
(050) 486-73-33
abashkatova@gmail.com
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ФГ «Агро-АВК»

Контактна інформація

Луганська область, 
Станично-Луганський район, с. Плотина
(050) 512-17-15
agro-avk2007@ukr.net

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

Профіль компанії: 
Спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур.

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

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

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

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

Контактна інформація

Луганська область, Станично-Луганський р-н,
с. Комишне, вул. Центральна, 10
(06472) 21-0-71
buchderkul@gmail.com
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ПП «САНРАЙЗ ПЛЮС»

Контактна інформація

Луганська область,
смт Станиця Луганська, вул. Горького, 2-а
(095) 295-54-64
belka12strelka34@ gmail.com

Сфера діяльності:
Виробництво безалкогольних напоїв та води питної.

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

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

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

Профіль компанії:
Вирощування сільськогосподарської продукції, надання сільсько-
господарських послуг.

Пропозиція про співробітництво:
Продаж сільськогосподарської продукції.

Контактна інформація

Луганська обл., 
Міловський р-н, с. Криничне
(06465) 2-19-03
krinichnoe2009@ukr.net
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ТОВ «Троїцький Агробуд»

Контактна інформація

Луганська обл., Троїцький р-н,  
смт Троїцьке, вул. Чкалова, 98
(06456) 2-43-93
t.agrostroy@gmail.com

Сфера діяльності: 
Будівельні та монтажні роботи.

Профіль компанії:
ТОВ «Троїцький Агробуд» - був зареєстрований у 2004 році. Ком-
панія надає якісні послуги з виконання будівельних та монтажних 
робіт.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо якісні будівельні та монтажні роботи.
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ТОВ «М-СПЕКТР»

Сфера діяльності: 
Виробництво тари з пластмас.

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

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо нашу продукцію підприємствам по всій країні у сфері 
виробництва хімічної продукції, будівельних сумішей, побутової хімії, 
харчових продуктів: поліпропіленові відра, з контрольною пломбою 
для упаковки харчових продуктів (рибні пресерви, тара для майонезу, 
маргарину, меду, салатів та ін.); виробництво господарської тари; 
поліетиленові тюбики, банки для упаковки нехарчових продуктів 
(лакофарбової продукції, клею, грунтовок та ін.); компресійний фітінг.

Контактна інформація

Луганська обл., 
смт Мілове, вул. Міловська, 60 б
(06465)2-13-52
sales.spektr@gmail.com
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Філія «Стрілецький кінний завод 60» ДП «Конярство 
України»

Контактна інформація

Луганська область, 
Міловський р-н,  с. Новострільцівка                  
(06465) 9-67-30
streletskiykonzavod@ukr.net

Сфера діяльності: 
Вирощування зернових та технічних культур: пшениця, ячмінь, ку-
курудза, соняшник, розведення коней. 

Профіль компанії: 
Філія «Стрілецький кінний завод 60» ДП «Конярство України» 
почав функціонувати з 1805 року за наказом імператриці Анни 
Іоановни. До 1888 року було збудовано біля 30 будівель різного 
призначення. До сьогодні збереглися стіни заводської конюшні 
жеребців-плідників, конюшня ветлазарету – унікальні творіння не-
відомих зодчих.

Пропозиція про співробітництво: 
Пропонуємо продаж зернових та технічних культур.
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ТОВ «Великоцкое»

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

Профіль компанії: 
Вирощування сільськогосподарської продукції, надання сільсько-
господарських послуг.

Контактна інформація

Луганська область, 
Станично-Луганський район, с. Плотина
(050) 512-17-15
agro-avk2007@ukr.net
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ФОП Кононенко С. І.

Контактна інформація

Луганська обл.,
смт Мілове. вул. Міловська, 58
(06464) 2-19-48
kononenko@ukr.net

Сфера діяльності: 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

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

Пропозиція про співробітництво:
Продаж хліба та хлібобулочних виробів.
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ПП «ЮРАН»

Сфера діяльності:
Агропромисловий комплекс.

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

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

Контактна інформація

Луганська область,  Старобільський р-н,
с. Байдівка, вул. Айдарська, буд. 1-А
(06461)9-76-38
uranzvit@ukr.net
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Приватне підприємство виробничої комерційної 
компанії «Альонка»

Контактна інформація

Луганська обл., Міловський район, 
с. Мусіївка, вул. Перемоги, 2 А
+380 (050)223 98 16
kambrod-avto@ukr.net

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

Профіль компанії: 
Вирощування сільськогосподарської продукції, надання 
сільськогосподарських послуг.
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ПП «Полімерторг» Altenergo

Профіль компанії: 
Пiдприємство здiйснює виробництво сонячних елек- тростанцiй, 
гелiосистем для гарячого водопостачання, здiйснює проєктування 
i монтаж сучасного електротехнiчного обладнання, запуск 
електростанцiй i гелiосистем, сервiсне обслуговування обладнання,  
пiдтримку в оформленнi «Зеленого» тарифу.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якiсне електротехнiчне обладнання для будiвництва 
сонячних електростанцiй для населення України (приватних 
домогосподарств та багатоквартирних будинкiв).

Контактна інформація

Луганська обл., м. Лисичанськ,
кв-л Центральний, 28
(095)  205-89-00, (098) 502-40-24
(050) 476-32-02
altenergo.com.ua@gmail.com
www.altenergo.com.ua
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ТОВ «Промдекс-Україна» (ТД «СВОД»)

Контактна інформація

Луганська обл., 
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 2В
(06452) 4-30-14
agaka@promdex.com
svod.ua

Сфера діяльності:
ТОВ «Промдекс-Україна» (ТД «СВОД») – підприємство Східної 
України, яке займається випуском та просуванням побутової хімії, 
безхлорної хімії для басейнів, фільтрів для води.

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо якісну продукцію власного виробництва, яка відпові-
дає Європейським стандартам.
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ФОП Лисенко О.П.

Сфера діяльності:
Виробництво спіднього одягу та аксесуарів постільної білизни.

Профіль компанії:
Підприємство зарекомендувало себе на ринку домашнього тек-
стилю як надійного партнера і постачальника. Підприємство про-
понує якісну, красиву та здорову продукцію. Ми спеціалізуємось на 
виробництві постільної білизни, подушок, ковдр , спіднього одягу.

Пропозиція про співробітництво: 
Ми пропонуємо широкий асортимент домашнього текстилю оптом 
та у роздріб. У нас ви знайдете постіль, рушники, пледи і ковдри на 
будь-який смак. Наша головна мета - забезпечити клієнтів продук-
цією високої якості за низькими цінами. 

Контактна інформація

Луганська обл., Кремінський р-н, 
смт Красноріченське, вул. Фрунзе, 7  
(095)770-97-91
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Дочірнє сільськогосподарське підприємство «Норка» 
ТОВ сільськогосподарського підприємства «Норка»

Контактна інформація

Луганська обл.,
м. Кремінна, вул. Звіроводчеська
(050)578-53-77
dspnorka017@ukr.net

Сфера діяльності:
Розведення інших тварин, оптова торгівля шкірсировиною.

Профіль підприємства:
ДСП «Норка» ТОВ СП «Норка» - як звірівницьке підприємство за-
сноване в 1961 р. та спеціалізується на виробництві шкурок норки 
невичинених (шкірсировина). Підприємство працює по закритому 
типу, звірі норки вирощуються з дотриманням всіх ветеринарних та 
санітарних норм. 

Пропозиція про співробітництво:
Пропонуємо оптом та у роздріб наступні кольори шкурок норки: 
блакитно-срібляста, браун (горіх), перл (жемчуг).
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ПП «ЮНІВЕР»

Сфера діяльності:
Архітектурно-будівельне проєктування, розробка містобудівної 
документації, проєктування інженерних мереж і автомобільних до-
ріг, технічне обстеження будівель і споруд, технічна інвентаризація 
об’єктів нерухомості.

Профіль компанії:
Компанія «ЮНІВЕР» створена 8 серпня 2008 року в Луганську. Після 
початку військового конфлікту на Донбасі в 2014 році підприємство 
переїхало до Києва. 

Об’єкти, на яких ми працюємо, знаходяться, в основному, на під-
контрольній території Луганської та Донецької областей. Тому в 
листопаді 2016 року підприємство повернулось на Луганщину до 
міста Сєвєродонецьк. 

Основними нашими замовниками виступають Департамен-
ти, управління та відділи обласних і районних держадміністра-
цій, міські, селищні ради й об’єднані територіальні громади.  
Крім того, плідно співпрацюємо з Проєктами, які фінансуються 
Агентством США з міжнародного розвитку USAID, а також Єв-
ропейським Союзом, беремо активну участь у відновлені Сходу 
України.

Підприємство три роки поспіль отримує почесне звання «Лідер 
року», а в 2019 році нагороджене Національним дипломом «Кра-
ще підприємство України».

Контактна інформація

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 
пр-т Гвардійський, 22-А, кв. 75
(06452) 2-30-22, (050) 425-30-09
univer_k@ukr.net
https://univer.business.site 
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Кераміка ручної роботи «Clay planet» 

Контактна інформація

Луганська обл., Кремінський р-н, 
с. Червонопопівка, вул. Підгорна, 32
(066) 567 92 51
suzzadiraka@gmail.com

Сфера діяльності:
Виготовлення керамічного посуду.

Профіль компанії:
Виготовлення кемічного посуду ручної роботи.  
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ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЕНЕРГОСТАНДАРТ»

Сфера діяльності:
Виробництво кранів і клапанів

Профіль компанії:
ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОСТАНДАРТ» є 
виробником запірних клапанів і комплектуючих для енергетичної 
запірної арматури. 

Контактна інформація

Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, 
смт. Метьолкіне, вул. Першотравнева, б. 24 Б
(050) 925-92-91
metlograd@ukr.net
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ВСIМ-МЕД

Контактна інформація

Луганська обл., смт Новопсков
вул. Новорозсошанська, 72
(095) 936-19-86
vsim.med@gmail.com
vsimmed.com 

Сфера діяльності:
Бджільництво, вироби з дерева

Профіль компанії:
Компанія «ВСІМ-МЕД»  займається розведенням бджіл для 
отримання якісних натуральних продуктів: мед, пилок, віск, 
прополіс, перга, маточне молоко. 
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КП «Оздоровчо-туристичний центр «Лісова казка»

Сфера діяльності:
Розміщення відпочиваючих на базі відпочинку «Лісна поляна», ор-
ганізація активного відпочинку, туристичних походів, прокат турис-
тичного спорядження.

Профіль компанії:
До послуг дерев'яні будиночки з 2-х і 4-х місцевими номерами, поруч 
з будиночками альтанки, місця для пікніків, також є місця для наметів. 
Одночасно можемо приймати 60 осіб. Наметове містечко до 100 осіб. 
Є все для сімейного відпочинку, проведення дитячих та молодіжних 
таборів, корпоративів. Їдальня порадує вас «домашньою кухнею», а 
в магазині все можна купити на місці.

Активний відпочинок: піші, велосипедні та водні походи по 
Кремінському лісу і річки Сіверський Донець, командообразующие 
гри. Прокат туристичного спорядження. Рибалка на лісових озерах, 
збір грибів і ягід.

Контактна інформація

92905, Луганська область, 
м. Кремінна, вул. Санаторна, 23
(050) 929-17-05
andresimsim65@gmail.com
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ТОВ «Східна Хімічна Компанія»

Контактна інформація

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк
вул. Лисичанська, 30
(095) 720-69-05, (097) 657-60-43
http://severchem.com.ua

Сфера діяльності:
Виробництво професійних мийних засобів для підприємств 
харчової промисловості, активних пін для мийки автомобілів та 
побутової хімії.

Профіль компанії:
ТОВ «Східна Хімічна Компанія» – українська виробнича компанія, 
основний портфель якої, спрямован у сферу професійних 
піноутворюючих засобів. 

Диверсифікація цього портфелю виділяє професійні мийні засоби 
для автомобілів, професійні мийні засоби для підприємств харчової 
промисловості та піноутворювачі. 

Компанія оперує на ринку з 2011 року, надає послуги та контролює 
активи всіх портфелів, які знаходяться під її керівництвом: розробка 
та реалізація портфельної стратегії, довгострокове бізнес-
планування, керівництво ризиками та ефективністю роботи.



370 ЛУГАНСЬК А ОБЛАСТЬ

TROYANDA&PERETS

Сфера діяльності:
Традиції в сучасному виконанні. Модні аксесуари - хустки, шарфи і 
бандани з українськими орнаментами

Профіль компанії:
Компанія «TROYANDA&PERETS» пропонує сувенірну продукцію, 
хустки, шарфи і бандани з українськими національними орнамен-
тами. Історія українського орнаменту у сучасному виконанні.

Контактна інформація

Луганська обл., м. Щастя 
(068) 028-67-86
troyandaperets@gmail.com
https://www.troyandaperets.com
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ВКПП «ТЕРМО-ЗЛАТОПОЛЬ»

Контактна інформація

Луганська область, м. Лисичанськ
вул. В. Сосюри, 349 А
(097) 556-11-67, (06451) 7-11-13
(063) 323-78-62
termozlatopol@gmail.com

Сфера діяльності:
Проектування та монтаж систем опалення на різних видах енергії, 
Розрахунок та монтаж систем фільтрації та очищення води, 
Енергоаудит будівель.
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Програма ООН із відновлення та розбудови миру

Кловський узвіз 1,
Київ 01021, Україна

Тел.: +380 44 253 93 63

www.ua.undp.org
www.facebook.com/UNDPUkraine 
twitter.com/UNDPUkraine
www.instagram.com/undpukraine




