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Повна назва компанії,
рік заснування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРО-ПРОДУКТ»
1998

Код ЄДРПОУ

25347839

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада
Товари, що пропонуються
для експорту

Мирослав ПЛІШКА, генеральний директор

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Яловичина першої категорії охолоджена в четвертинах/
0201
Яловичина безкісткова заморожена в блоках/ 0202
Яловичина безкісткова кускова заморожена/ 0202

Сертифікати якості

Сертифікати: ISO 22000:2005, HACCP, HALAL

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Республіка Білорусь, Єгипет, Йорданія, Ірак,
В’єтнам, Гонконг, Азербайджан

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Яловичина першої категорії охолоджена в четвертинах,
бики (на умовах FCA) – 2,5 дол. США/кг;
Яловичина першої категорії охолоджена в четвертинах,
корови (на умовах FCA) – 2,2 дол. США/кг;
Яловичина безкісткова заморожена в блоках (на умовах
FCA) – 3,3 дол. США/кг;
Яловичина безкісткова кускова заморожена (на умовах
FCA) – 3,5 дол. США/кг.
Яловичина охолоджена в четвертинах (бики, корови) –
320 000 кг в місяць;
Яловичина заморожена в блоках – 200 000 кг в місяць;
Яловичина заморожена кускова – 240 000 кг в місяць

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

с. Росохач, Чортківський район, Тернопільська область,
Україна
Веб-сайт: http://agroproduct-rosohach.com.ua/
Е-mail: rosohach2@i.ua
Тел./факс: +38 0352 433864
Антоніна ОНИСЬКЕВИЧ, +38 097-5030168

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Яловичина першої категорії охолоджена в четвертинах
(бики, корови) Яловичина безкісткова заморожена в блоках
Яловичина безкісткова кускова заморожена
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Повна назва компанії,
рік заснування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАВОД ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ «АЛЬФАГАЗПРОМКОМЛПЕКТ»
1991

Код ЄДРПОУ

21131678

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Степан ЛУКАСЕВИЧ, генеральний директор

Товари, що пропонуються
для експорту

-

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

8481 – крани кульові
9032 – щафові газорегуляторні установки
9031 – вузли обліку витрат газу
2716 – газорегуляторні установки контейнерного типу ГРП,
ПГРК
8481 – регулятори тиску газу
8421 – фільтри газові
8403 – котли твердопаливні

Сертифікати якості

Сертифікат управління якістю № ua2.058.07955-13
від 19 липня 2013 року

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Республіка Молдова

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Обсяги, які замовляє замовник

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

вул. Подільська, 40, м. Тернопіль, Україна, 46020
Веб-сайт: http://www.alfa.te.ua/
Е-mail: ltd.alfa@meta.ua
Телефон: +38 035 2 25-29-82
Тел./факс: +38 0352 23-50-49
Роман КРУТНИК

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Підприємство готове співпрацювати з іноземними
партнерами на взаємовигідних умовах

газорегуляторне обладнання;
крани кульові;
регулятори тиску газу;
клапани запобіжні (скидні і запірні);
фільтри газові;
котли твердопаливні піролізні: побутові, промислові

6
Повна назва компанії,
рік заснування

Фізична особа – підприємець
Бабій Володимир Михайлович
2010

Код ЄДРПОУ

2833204194

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Володимир БАБІЙ

Товари, що пропонуються
для експорту

Пиломатеріали обрізні та не обрізні

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Деревина паливна у вигляді дров, деревобрикетів / 4401

Сертифікати якості

Є

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Нідерланди, Польща ,Словаччина, Естонія, Італія

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

10000 Євро, 3 – 4 поставки в місяць

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

с. Андруга, Кременецький район, Тернопільська область,
47013, Україна
Е-mail: kremenetssv@rambler.ru
Телефон: +38 096 2731373
Володимир БАБІЙ

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)
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Повна назва компанії,
рік заснування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БІЛИЙ БЕРЕГ»
2007

Код ЄДРПОУ

35039068

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Роман КАРДАШЕВСЬКИЙ

Товари, що пропонуються
для експорту

Заморожена тушка курки.
Заморожена друга фаланга крила

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Заморожена тушка курки / 0207
Заморожена друга фаланга крила / 0207

Сертифікати якості

На кожну партію товарів новий

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

В’єтнам, Таїланд

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

За домовленістю

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Куклинці, 90, м. Зборів, Тернопільська область, 47201,
Україна
Е-mail: bilyi_bereg@ukr.net
Тел./факс: +38 03540 22490
Роман КАРДАШЕВСЬКИЙ

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

8
Повна назва компанії,
рік заснування

ПІДПРИЄМСТВО БІЛЛЕРБЕК УКРАЇНА ПЕРО-ПУХОВА
ФАБРИКА, ЩО ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ АВСТРІЇ КОМПАНІЇ “ҐЕРД
БІЛЛЕРБЕК ҐМБХ ВІДЕНЬ”
1975

Код ЄДРПОУ

14338122

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Олександр ФЕДОРЕЙКО, генеральний директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Пухові та перові подушки, синтетичні подушки, пухові,
вовняні, синтетичні ковдри. Перо-пухова суміш

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Пухові та перові подушки, синтетичні подушки, пухові,
вовняні, синтетичні ковдри. Перо-пухова суміш / 0505

Сертифікати якості

-

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Німеччина, Угорщина

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

-

Вул. Копичинецька? 126, м. Чортків, Тернопільська область,
Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e- 48503, Україна
mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє Веб-сайт: www.billerbeck.ua
англійською мовою)
Е-mail: office@billerbeck-ukraine.net
Тел./факс: +38 03552 26196, +38 03552 26207
Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Упаковка – готові вироби пакуються у картонні коробки, і
поліетиленовий рукав всередині картонної тари. Сировина
пакується у поліпропіленову тару (мішки), які зашиваються.
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – FCA –
Франко перевізник, CPT – Фрахт/перевезення оплачені до.
Умови оплати за поставлений товар – International money
order, Swift transfer, Stand-by letter of credit, Cash on delivery
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Повна назва компанії,
рік заснування

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУЛАТ»
1954

Код ЄДРПОУ

00907438

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Олександр КОВАЛЬЧУК, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Колосники чавунні

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Колосники чавунні / 7321

Сертифікати якості

-

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Чеська Республіка

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

1,1-1,5 євро/кг; 120 тонн в рік; мінімальна партія 20 тонн

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

вул. Тернопільська, 35, смт. Микулинці, Теребовлянський
район, Тернопільська область, 48120, Україна
Веб-сайт: www.bulat.te.ua
Е-mail: stel@bulat.te.ua
Тел./факс: +38 03551 51300
Роман СТЕЛЬМАХ, менеджер

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)
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Повна назва компанії,
рік заснування

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БУЧАЦЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО”
1936

Код ЄДРПОУ

00993030

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Володимир МИХАЙЛЮК, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Деревина паливна в круглому вигляді довжиною 2,0 – 4,0м.
Лісоматеріали розпилені (пиломатеріали) різних розмірів,
погоджених з покупцем

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Деревина паливна / 4401
Лісоматеріали розпилені / 4407

Сертифікати якості

-

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

країни Європи

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Пропоновані обсяги – 200,0 – 5000,0м3

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. С. Бандери, 12, м. Бучач, Тернопільська область,
48400, Україна
Е-mail: virobnichij_blg@i.ua
Тел./факс: +38 03544 22747
Володимир КУЛИК, інженер з реалізації

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Мінімальна та максимальна партія поставки – 18,0 – 52,0м3
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – EXW –
Франко завод, FCA – Франко перевізник, DAF – доставка до
кордону
Умови оплати за поставлений товар – International money
order
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Повна назва компанії,
рік заснування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ВУДВЕЙ”
2010

Код ЄДРПОУ

37198614

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Тарас ЛАБА, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Двері, дверні рами, наличники, пороги

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Двері та їх рами, наличники та пороги / 4418
Двері та їх рами, наличники та пороги з хвойних порід
/4418

Сертифікати якості

№ VA1.041.0048863-15

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

-

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Ціна – 250-350 дол. США; обсяги – 50-200 шт.
Терміни – 16-35 робочих днів

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

вул. Гайова, 38, м. Тернопіль, 46005, Україна
Веб-сайт: http://wood-way.com.ua/
Е-mail: woodway@ukr.net
Телефон: +38 0352 - 431108
Тел./факс: +38 0352 - 255545
Тарас ЛАБА

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)
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Повна назва компанії,
рік заснування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ГАЗ.ПЛАСТ”
2007

Код ЄДРПОУ

36993049

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Андрій МОРОЗ, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Запчастини до поліетиленових кранів для будівництва
трубопроводів: ковер для захисту крана Газ

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Ковер для захисту крана Газ /848190

Сертифікати якості

-

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Польща

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Орієнтовна ціна за одиницю товару (на умовах DDP, DAP,
CIF, CFR) – на умовах DDP 6,5 – 7,5 дол. США.
Пропоновані обсяги – 2000,0 шт. в рік

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Березина, 2, м. Кременець,
Тернопільська область, 47002, Україна
Тел./факс: +38 03546 24318

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Мінімальна та максимальна партії поставок:
800,0 – 1000,0 шт.
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – DDP –
доставлено з оплатою мита.
Умови оплати за поставлений товар – Swift transfer
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Повна назва компанії,
рік заснування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ГАЛИЧИНА ЛАСУНКА”
1991

Код ЄДРПОУ

00447238

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Мирослав БІЛИК, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Морозиво з вмістом молочних жирів 7 мас.% або більше.
Морозиво без вмісту молочних жирів, або з вмістом менш
як 3 мас.%.
Морозиво з вмістом молочних жирів від 3 до 7 мас.%.
Суміші для виготовлення фруктового морозива з вмістом
соку, з вмістом цукру не більше 30 мас.% та без вмісту
молочних жирів. Вафельна продукція

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Вафельна продукція /1905
Морозиво та інші види харчового льоду /2105
Харчові продукти /2106

Сертифікати якості

ІSO 9001:2008; ISO 22000:2005

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Білорусь, Азербайджан, Латвія, Естонія, Казахстан

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Орієнтовна ціна за одиницю товару (на умовах DDP, DAP,
CIF, CFR) – ціна за домовленістю, в залежності від
специфікації на товар.

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Поліська, 10, м. Тернопіль, 46010, Україна
Веб-сайт: http://lasunka.com/
Е-mail: office@galichina.com
Тел./факс: +38 0352 523357
Олександр ШВЕЦЬ, менеджер ЗЕД, +38 067 3521057

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Упаковка: Морозиво – стандартний піддон (1,2м х 0,8м,
висота – 2,15м, max вага – 350кг). Вафельна продукція –
стандартний піддон (1,2м х 0,8м, висота – 2,15м, max вага –
320кг).
Мінімальна та максимальна партії поставок: Мінімальна
(презентаційна) – 1 піддон. Максимальна (автотранспортом)
– 33 піддони.
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – FCA –
Франко перевізник, CPT – Фрахт/перевезення оплачені до,
CIP – Фрахт/ перевезення і страховка оплачені до, DAP –
доставка без оплати мита, DAF – доставка до кордону, FOB
– Франко борт, CIF – Вартість страхування і фрахт.
Умови оплати за поставлений товар – Bill of exchange. Swift
transfer. International money order. Stand-by letter of credit
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Повна назва компанії,
рік заснування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГОЛЬСКІ СВІТ КОМПАНІ”
2016

Код ЄДРПОУ

21154931

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Роман ГАВРИЛЮК, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Вафельні рулетики (глазуровані, неглазуровані).
Вафельні трубочки (глазуровані, неглазуровані, з начинкою,
без начинки)

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Вафельні трубочки (глазуровані, неглазуровані, з начинкою,
без начинки) / 1905

Сертифікати якості

ISO 22000:2005

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Ірак, Азербайджан, Латвія, Литва, Молдова

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Обсяг 10 - 30 тонн/міс.

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Гранична, 14А, м. Чортків, Тернопільська область,
48500, Україна
Веб-сайт: http://golskisc.all.biz/
Е-mail: golskisc@gmail.com
Телефон: +38 035 52 -20814
Тел./факс: +38 035 52 -20754
Роман ГАВРИЛЮК

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)
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Повна назва компанії,
рік заснування

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ДІНТЕР УКРАЇНА СКАЛА»
2007

Код ЄДРПОУ

35368754

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Андрій РОМАНЕНКО, директор підприємства
Галина ГОЛОВАНЧУК, директор виконавчий

Товари, що пропонуються
для експорту

Сік яблучний концентрований освітлений
Сік чорничний концентрований освітлений
Сік вишневий концентрований освітлений
Ароматична натуральна речовина «Яблуко»

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

2009; 3302;

Сертифікати якості

Сертифікат ISO 9001 № 2.058.08510-14
Сертифікат FSSC 22000 № SPB 6016296
Cертифікат Organic Standard № 16-0586-01 UA-BIO-108

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Білорусь, Казахстан, Туркменістан, Китай, Польща,
Німеччина, Нідерланди

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

850,00 – 1210,00 Євро/тонну
10000,0 тонн щорічно

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

вул. Кам’янець-Подільська, 1А, смт. Скала-Подільська,
Борщівський район, Тернопільська область, 48720, Україна
Е-mail: dinter-skala@ukr.net
Телефон: +38 03541 51190
Тел./факс: +38 03541 51790
Ірина ДОЛЬНА

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)
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Повна назва компанії,
рік заснування

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРОГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРСПИРТ"
2010
КОВАЛІВСЬКЕ МПД
2010

Код ЄДРПОУ

37199618

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Олег ДРОЖЖІН, заступник директора

Товари, що пропонуються
для експорту

Спирт етиловий ректифікований «вищої очистки».
ФГЕС (фракція головна етилового спирту).
Сивушне масло.
Барда мелясна

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Спирт етиловий ректифікований «вищої очистки» / 2207
ФГЕС (фракція головна етилового спирту)

Сертифікати якості

UA1 041.X000268-16

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Грузія, Угорщина, Канада

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

5,6 дол. за 1дал. спирт
2,6 дол. за 1дал. ФГЕС (фракція головна етилового спирту)

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

вул. Фізкультури, 30В, оф. 600, БЦ «Фарінгейт», м. Київ,
03150, Україна
вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, Київська область, 07400,
Україна
Веб-сайт: www.ukrspirt.com
Е-mail: info@ukrspirt.com
Тел./факс: +38044 2840490; +38044 2840492

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Ковалівське МПД ДП "Укрспирт"
с. Ковалівка, Монастириський район, Тернопільська
область, Україна
Тел.: +38 03555 23101
Керівник МПД Андрій ЧОРБА

17
Повна назва компанії,
рік заснування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ЗАГОТЗБУТ”
2001

Код ЄДРПОУ

31092091

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Володимир ПАЩЕНКО, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

яловичина заморожена в півтушах та четвертинах,
блоки із м'яса яловичини заморожені,
тушки курчат-бройлерів заморожені патрані

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

яловичина заморожена в півтушах та четвертинах / 0202,
блоки із м'яса яловичини заморожені / 0202,
тушки курчат-бройлерів заморожені патрані / 0207

Сертифікати якості

ДСТУ ISO 22000:2007

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Казахстан, Білорусь, Молдова

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Орієнтовна ціна за одиницю товару (на умовах DDP, DAP,
CIF, CFR):
Яловичина заморожена в п/т – 2,30 дол. США
Яловичина заморожена в блоках – 3,35 дол. США
Тушка курки-бройлера – 1,35 дол. США
Пропоновані обсяги – 500,0 тонн в місяць
Терміни поставок – за домовленістю

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Юридична адреса: вул. С.Крушельницької, 37А/1А,
м. Тернопіль, 46003, Україна;
Адрес виробничих потужностей: вул. Вишнівецька, 29,
м. Ланівці, Тернопільська область, Україна
Веб-сайт: www.zagotzbut.com
Е-mail: zagot@i.ua
Тел./факс: +38 0352 220009
Євген НИЩОТА, +38 096 4232207
Е-mail: evhen_nysh@yahoo.co.uk

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Упаковка, транспортування – під замовлення (у блоках, у
поліетиленовій плівці, у гофроящиках на піддонах);
морськими контейнерами
Мінімальна та максимальна партії поставок - 25,0 – 27,0
тонн (у морському контейнері)
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – FCA –
Франко перевізник
Умови оплати за поставлений товар – 100% передоплата
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Повна назва компанії,
рік заснування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ЗАХІД-АГРОІНВЕСТ”
2004

Код ЄДРПОУ

32865702

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Василь ГАРАЧ, +38 067-3521319

Товари, що пропонуються
для експорту

Ріпакова макуха для кормових потреб великої рогатої
худоби

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Макуха ріпакова /2306
Олія ріпакова/1514
Макуха соняшника/2306
Олія соняшникова/1512
Макуха соєва/2304
Олія соєва/1507

Сертифікати якості

ISCC EU 2016

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Польща, Литва, Латвія, Китай

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Орієнтовна ціна за одиницю товару (на умовах DDP, DAP,
CIF, CFR) – на умовах FCA
Макуха ріпакова /2306 – 200 євро
Олія ріпакова/1514 - 835 євро
Макуха соняшника/2306 - 175 євро
Олія соняшникова/1512 - 730 євро
Макуха соєва/2304 – 350 євро
Олія соєва/1507 - 710 євро
На умовах DAP – до узгодження
Пропоновані обсяги – 3000,0 – 4000,0 тонн щомісячно
Терміни поставок – від 1тиждня до 1 місяця

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Лук’яновича, 3а, м. Тернопіль, 46020, Україна
Е-mail: zahidagroinvest@ukr.net
Тел./факс: +38 03549 21360
Тетяна КОВАЛЬЧУК, +38 067 7019298

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Упаковка, транспортування – насип
Мінімальна та максимальна партії поставок – 22,0-4000,0
тонн
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – FCA –
Франко перевізник, DAP – доставка до пункту призначення
Умови оплати за поставлений товар – безготівковий
розрахунок
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Повна назва компанії,
рік заснування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ЗБАРАЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ”
2002

Код ЄДРПОУ

31273402

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Надія ШПАК, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Зернові та олійні культури

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)
Сертифікати якості

Зернові та олійні культури

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Китай, країни Європи, Африки

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Згідно ціни, яка формується на ринку в момент експорту

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Грушевського, 90, м. Збараж, Тернопільська область,
47302, Україна
Е-mail: zbarazh_khp.m@ukr.net
Тел./факс: +38 03550 26254
Зоя ОНИЩУК, головний бухгалтер

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Упаковка, транспортування – насип
Мінімальна та максимальна партії поставки – 280,0 – 5000,0
тонн
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – FCA –
Франко перевізник, EXW – Франко завод, CPT –
Фрахт/перевезення оплачені до
Умови оплати за поставлений товар – Swift transfer

-
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ЗБОРІВСЬКІ ЛАНИ”
2008

Код ЄДРПОУ

34038236

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Андрій ПОЧИНОК

Товари, що пропонуються
для експорту

Ріпак, ячмінь, кукурудза

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Ріпак / 1205
Ячмінь / 1003
Кукурудза / 1005

Сертифікати якості

На кожну партію товарів новий

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Португалія, Ізраїль

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Ціни за домовленістю. Обсяги: ріпак – 1100 тонн, ячмінь –
4000 тонн, кукурудза – 250 тонн

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

с. Вовчківці, Зборівський район, Тернопільська область,
47224, Україна
Е-mail: lanu-1@ukr.net
Тел./факс: +38 03265 54772
Андрій ПОЧИНОК

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ІНТЕРФОМ-ЗАХІД”
2005

Код ЄДРПОУ

35855828

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Ігор НОВОСАД, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Пінополіуретан еластичний в блоках, листах, рулонах,
контурних деталях та вироби з нього: губки кухонні,
автомобільні та банні, матраци

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Пінополіуретан (ППУ) / 3921

Сертифікати якості

Паспорт якості від виробника та сертифікат відповідності

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Польща, Молдова, Румунія, Туреччина

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Орієнтовна ціна за одиницю товару (на умовах DDP, DAP,
CIF, CFR) – 3,0-3,6 євро/кг

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Незалежності, 3а, м. Хоростків, Гусятинський район,
Тернопільська область, 48244, Україна
Веб-сайт: www.interfoam.com.ua
Е-mail: office@interfoam-west.com.ua
Тел./факс: +38 03557 53351, 53027

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Умови транспортування і поставки за Інкотермс – EXW –
Франко завод, FCA – Франко перевізник, CPT –
Фрахт/перевезення оплачені до, DDU – доставка без оплати
мита
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“КНАУФ ГІПС СКАЛА”
2006

Код ЄДРПОУ

32808576

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Ігор БАЛАФІН, Генеральний директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Камінь та щебінь гіпсові використовуються для
виробництва гіпсокартону, сухих будівельних сумішей та
цементу

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Щебінь гіпсовий /2517 та камінь гіпсовий /2520 для
виробництва в’яжучих матеріалів

Сертифікати якості

Наявні сертифікат відповідності, паспорт якості

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Білорусія, Литва

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Орієнтовна ціна за одиницю товару (на умовах DDP, DAP,
CIF, CFR) – договірна
Пропоновані обсяги – договірні
Терміни поставок – договірні

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Рудківська, 5, м. Борщів, Тернопільська область,
48702, Україна
Веб-сайт: www.knauf.ua
Е-mail: Skala@knauf.ua
Тел./факс: +38 03541 21820
Олександр СТЕЦИШИН, начальник відділу збуту
(маркетингу), тел.: +38 03541 23969

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Мінімальна та максимальна партія поставки – до 35,0 тис.
тонн у місяць.
Транспортування – насипом.
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – FCA,
CPT, DAF, DDU.
Умови оплати за поставлений товар – Swift transfer
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„КОЗЛІВСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД” ДЕРЖАВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА „УКРСПИРТ”
1947

Код ЄДРПОУ

00375042

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Юрій ІВАНЧУК, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Спирт етиловий ратифікований

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Спирт етиловий ратифікований / 2207

Сертифікати якості

Сертифікат відповідності, система якості згідно ISO
9001:2008

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Грузія, Туркменістан

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Орієнтовна ціна за одиницю товару (на умовах DDP, DAP,
CIF, CFR) – 8,0 дол. США
Мінімальна партія – 8000 дм3

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Заводська, 34, смт. Козлів, Козівський район,
Тернопільська область, 47631, Україна
Тел.: +38 03547 23604
Тел./факс: +38 03547 23702

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Транспортування – автоцистерна.
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – EXW –
Франко завод.
Умови оплати за поставлений товар – 100% попередня
оплата
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА”
1957

Код ЄДРПОУ

33680115

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Василь ЩИРЕНКО, генеральний директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Прожектори для освітлення спортивних споруд і відкритих
територій.
Загальнопромислові світлові прилади для освітлення
виробничих приміщень.
Вибухозахищені світлові прилади для освітлення
вибухонебезпечних об’єктів газової, хімічної,
нафтопереробної промисловості, а також вугільних шахт.
Транспортні світлові прилади для освітлення салонів
вагонів метро, тролейбусів, пасажирських вагонів дизель та
електропоїздів.
Зовнішнє освітлення: вуличні та паркові світильники з
енергоекономними лампами.
Світлодіодне освітлення. Адміністративно-громадське
освітлення

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Лампи (світильники) та освітлювальне обладнання,
включаючи прожектори /9405

Сертифікати якості

ISO9001, EAC

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Молдова, Азербайджан, Польща, Росія, Білорусь

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Орієнтовна ціна за одиницю товару (на умовах DDP, DAP,
CIF, CFR) – згідно діючого прас-листа

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Микулинецька, 46, м. Тернопіль, 46005, Україна
Веб-сайт: www.vatra.te.ua
Е-mail: v.potiuk@gmail.com , vatrapr@gmail.com
Тел./факс: +38 0352 278716
Василь ПОТЮК, комерційний директор,
+38 0352 470500, Е-mail: v.potiuk@gmail.com

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Мінімальна та максимальна партії поставок – обсяг
вартістю від 50,0 тис. грн. до 2,0 млн грн.
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – EXW –
Франко завод.
Умови оплати за поставлений товар – 100% попередня
оплата на банківський рахунок
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КРЕМЕНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО”
1939

Код ЄДРПОУ

00993047

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Олександр ВОЙТЮК, виконувач обов’язків директора

Товари, що пропонуються
для експорту

Порода деревини: хвойна, листяна.
Діаметр – 4,0см і більше. Довжина 1,0 – 4,0м

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Деревина паливна /4401

Сертифікати якості

-

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Румунія, Словаччина, Туреччина, Китай

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Орієнтовна ціна за одиницю товару (на умовах DDP, DAP,
CIF, CFR) – FCA – на умовах DAF – 30,0 євро
Пропоновані обсяги – 20000,0 м3

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Акімова, 26, м. Кременець, Тернопільська область,
47002, Україна
Веб-сайт: www.kremlisgosp.at.ua
Е-mail: lisgo@ukr.net
Тел./факс: +38 03546 24827
Валентин ЧЕРНЯК, економіст зі збуту, +38 067 3507057
Е-mail: zbut_lg@mail.ua

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Мінімальна та максимальна партії поставок:
Мінімум 50,0 м3, максимум – 300,0 м3
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – DAF –
доставка до кордону
Умови оплати за поставлений товар – Попередня оплата
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ЛІСКОМ-ШПОН”
1996

Код ЄДРПОУ

22591794

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Віктор ФЕДЬКО, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Шпон струганий

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Шпон струганий /4408

Сертифікати якості

-

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Країни Європи

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Орієнтовна ціна за одиницю товару (на умовах DDP, DAP,
CIF, CFR) – 0,2 – 1,6 євро/м2
Пропоновані обсяги – 200000 м2 щомісячно

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

вул. Бригадна, 46, м. Тернопіль, 46012, Україна
Веб-сайт: www.liskom.com.ua
Е-mail: admin@liskom.com.ua
Тел./факс: +38 0352 523563

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Упаковка – палети.
Мінімальна та максимальна партії поставок – 20000,0 60000,0 м2.
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – EXW,
FCA, FOB, CPT, DDU, DAF.
Умови оплати за поставлений товар – Swift transfer
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“МІКОГЕН-УКРАЇНА”
2006

Код ЄДРПОУ

34042959

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Олег ТРИГУБЕНКО, генеральний директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Товар призначений для вирощування печериць на
промисловій основі та в домашніх умовах

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Міцелій компостний для вирощування печериць /0602

Сертифікати якості

Надається фітосанітарний сертифікат і сертифікат
походження

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Республіка Молдова, Республіка Білорусь, Республіка
Польща

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Орієнтовна ціна за одиницю товару (на умовах DDP, DAP,
CIF, CFR) – за домовленістю
Пропоновані обсяги – за домовленістю

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Лісова, 1а, с. Вілія, Шумський район, Тернопільська
область, 47150, Україна
Веб-сайт: www.mikogen.com.ua
Е-mail: mikogen@mikogen.com.ua
Тел./факс: +38 03546 25181
Людмила СТУДЕНЕЦЬ, агент з митного оформлення
вантажів, +38 03546 25181
Е-mail: mikogen@mikogen.com.ua

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Упаковка – плівка поліетиленова термозбіжна.
Мінімальна та максимальна партії поставок, умови
транспортування і поставки за Інкотермс та оплати за
поставлений товар – за домовленістю
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОРБІТАЛ»
2003

Код ЄДРПОУ

31877261

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада
Товари, що пропонуються
для експорту

Олександр ДЗЮБАН, директор

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Скляні ялинкові прикраси в асортименті / 9505

Сертифікати якості

Висновок СЕС, сертифікат походження

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Республіка Польща

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

0,8-3,0 євро; 200-300 тис. шт.
Мінімальна партія на суму еквівалентну 10-15 тис. євро

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

вул. Польова,21, м. Теребовля, Тернопільська область,
Україна, 48100
Веб-сайт: www.orbital.te.ua
Е-mail: orbital60@mail.ru
Тел./факс: +38 03551 23747

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Характеристика ялинкових прикрас:
- куля д 100 мм (1 шт/уп.) – 105 мм*110мм*145мм;
- куля д 80 мм (1шт/уп.) – 85мм*85мм*115мм;
- куля д 60 мм (3шт/уп.) – 215мм*87мм*65мм;
- верхівка h-280мм (1шт/уп.) – 280мм*75мм*75мм.
Умови транспортування: EXW – Франко завод, FCA –
Франко перевізник, DDP – доставлено з оплатою мита
Умови оплати: Swift transfer

Скляні ялинкові прикраси в асортименті
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ПЛОТИЦЬКА АГРОПРОМТЕХНІКА»
2007

Код ЄДРПОУ

38512996

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Ірина ЗАЛІЩУК, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Гумопруткові транспортерні полотна‚ гумометалеві ролики
і гумометалеві вали

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)
Сертифікати якості

Гумопруткові транспортерні полотна‚ гумометалеві ролики
і гумометалеві вали / 8433

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)
Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок
Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Польща, Росія, Молдавія, Туреччина, Болгарія

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

-

вул. Грушевського, 9, с. Плотича, Тернопільський район,
Тернопільська область, 47704, Україна
Веб-сайт: http://www.agropromtehnica.com.ua/
Е-mail: Elevators2011@yandex.ru
Тел.: +38 096 9527719
Тел./факс: +38 0352 296660
Василь ЗАЛІЩУК, +38 067 3543011
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ПОТУТОРСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД”
2011

Код ЄДРПОУ

37373064

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Вадим КОСТЮК, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Паркет

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Паркет /4409

Сертифікати якості

Не підлягає сертифікації

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

-

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

4000 м2, щоквартально

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

с. Саранчуки, Бережанський район, Тернопільська область,
47533, Україна
Е-mail: doz@ber.te.ua
Телефон: +38 03548 34247
Тел./факс: +38 03548 34237
Вадим КОСТЮК

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)
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ПП «АГРОСПЕЦГОСП»
2006

Код ЄДРПОУ

34699310

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Анатолій БУДЬ, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Вироби із порожнистого скла

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Вироби із порожнистого скла / 7010

Сертифікати якості

-

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Росія, Польща

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Ціни згідно договору узгоджуються індивідуально з
кожним покупцем

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

вул. Нова, 1, с. Плотича,Тернопільський район,
Тернопільська область, 47704, Україна
Е-mail: kramarenko@ukr.net
Тел./факс: +38 0352 296545
Андрій КРАМАРЕНКО

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПТАХОФАБРИКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА”
1999

Код ЄДРПОУ

03369177

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Петро САЧИК, генеральний директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Яйця курячі, в шкаралупі, свіжі

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Яйця курей свійських /040721

Сертифікати якості

-

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Ірак, країни Африки

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Орієнтовна ціна за одиницю товару (на умовах DDP, DAP,
CIF, CFR) – FCA – 20,0 дол. США /ящик (360 шт. яєць)
(станом на 01.09.2016).
Пропоновані обсяги – 10,0 – 12,0 млн шт. в місяць

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Галицька, 180, с. Великі Гаї, Тернопільський район,
Тернопільська область, 47722, Україна
Веб-сайт: www.yadobre.com.ua
Е-mail: yadobre@gmail.com
Тел./факс: +38 0352 490683
Наталя ДІДУХ, комерційний директор, +38 050 3770253

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Упаковка – картонна коробка, ящик по 360 шт. яєць
Мінімальна та максимальна партії поставок:
Мін. партія – 1 авто – 342000,0 шт. яєць
(950 ящиків по 360 шт. яєць);
Мак. партія – 1 морський контейнер – 449280,0 шт. яєць
(1248 ящиків по 360 шт. яєць)
Умови транспортування і поставки за Інкотермс – FCA –
Франко перевізник, FOB – Франко борт
Умови оплати за поставлений товар – Попередня оплата
(prepayment). International money order
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«САЮЗ»
2005

Код ЄДРПОУ

33680419

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Остап ЮЗЬКІВ, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Витяжки кухонні

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Витяжки кухонні/8414

Сертифікати якості

ISO, CE, RoHS, ДСТУ

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Польща, Латвія, Білорусія, Молдова, Азербайджан, Грузія
та інші

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

За домовленістю

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Поліська, 3, м. Тернопіль, 46002, Україна
Веб-сайт: www.eleyus.com
Е-mail: info@eleyus.com , eksport.zb@eleyus.com
Телефон: +38 050 - 3747770
Тел./факс: +38 0352 - 235421
Олег КОЗАК, менеджер

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”
1939

Код ЄДРПОУ

00993024

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Орест ХОДИНЬ, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Деревина паливна в круглому вигляді довжиною 2,0 м.
Лісоматеріали розпилені (пиломатеріали) різних розмірів,
погоджених з покупцем

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Деревина паливна /4401
Лісоматеріали розпилені /4407

Сертифікати якості

-

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

країни Європи

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Багата, 5а, м. Тернопіль, 46008, Україна
Е-mail: lisgospter@gmail.com
Тел.: + 38 0352 523562
Тел./факс: +38 0352 251754
Михайло ПОЧИНОК, інженер з експорту

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Умови транспортування і поставки за Інкотермс – EXW –
Франко завод, FCA – Франко перевізник, DAF – доставка до
кордону.
Умови оплати за поставлений товар – International money
order
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УСПІХ»
2001

Код ЄДРПОУ

30916304

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Михайло ТКАЧ, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Паркет дубовий

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Паркет дубовий / 4409

Сертифікати якості

-

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Німеччина, Данія, Македонія, Польща

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

200,0 – 900,0 грн.; термін поставок згідно умов контрактів;
1500,0 м2 в місяць

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Л.Українки, 14, м. Бережани, Тернопільська область,
47501, Україна
E-mail: uspih@ber.te.ua
Тел./факс: 38 03548 24852

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФАБРИКА МЕБЛІВ
«НОВА»

Код ЄДРПОУ

30344990

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Іван БУЯР, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Меблева продукція

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Спальні, вітальні, кухні та інші меблі / 9403

Сертифікати якості

-

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Молдова, Казахстан, Румунія, Латвія

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Ціни договірні, поставки здійснюються після оплати
замовлення покупцем

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

вул. Текстильна, 2а, м. Тернопіль, 46010, Україна
Е-mail: info@nova.ua
Телефон: +38 0352 430993
Тел./факс: +38 0352 430993
Ярослав ВАЩУК

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ХРИСТИНА”
1997

Код ЄДРПОУ

14049168

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Володимир ФЕДЧИШИН, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Гофровироби: гофротара, гофроящики, гофроелементи
(прокладки), інша картонна упаковка з різних типів
картону, кольору, з нанесенням друку та інше

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого
картону / 4819

Сертифікати якості

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-04/102536 від 21.10.2011

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Латвія

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Мінімальне замовлення 3000 шт., термін виготовлення і
поставки 7 календарних днів

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

Вул. Замость, 4, м. Бережани, Тернопільська область, 47502,
Україна
Веб-сайт: http://www.chrystyna.com.ua/
Е-mail: chrystynaLTD@ukr.net
Телефон / факс: +38 03548 21725, +38 03548 21739
Володимир ФЕДЧИШИН, директор

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Гофротара є найбільш популярною упаковкою, оскільки, в
першу чергу, є екологічно чистим продуктом, що дозволяє
використовувати її в різних сферах виробництва
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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОРТКІВСЬКИЙ
КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» ДЕРЖАВНОГО
АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ
1992

Код ЄДРПОУ

00956187

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада

Петро СТЕФАНЯК, директор

Товари, що пропонуються
для експорту

Борошно пшеничне, висівки пшеничні, пшениця, кукурудза

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)

Борошно пшеничне / 1101
Пшениця /1001
Кукурудза / 1005

Сертифікати якості

-

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)

Молдова, Польща, Азербайджан, Китай, Албанія,
Словаччина, Угорщина

Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

За домовленістю

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

вул. Білецька, 2 м. Чортків, Тернопільська область, 48500,
Україна
Веб-сайт: www.khp.com.ua
Е-mail: chortkivkhp.zbut@gmail.com
Телефон: +38 050-3728479
Андрій НОСОВ

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ШКОЛЯРИК»
1997

Код ЄДРПОУ

24628341

Ім’я, прізвище керівника
компанії, посада
Товари, що пропонуються
для експорту

Володимир ГОЛОВАЧ, директор

Назви і коди товарів
(на 4 знаки згідно УКТЗЕД /
HCDCS)
Сертифікати якості

Зошити / 4820 ; Блокноти / 4820 ; Альбоми / 4820 ;
Папір A3, A4 / 4802

Країни, в яких компанія
продає цю продукцію
(куди експортує)
Орієнтовні ціни, обсяги і
терміни поставок

Польща, Чехія, Литва, Латвія, Білорусія, Грузія, Молдавія

Контактна інформація:
(повна адреса, веб-сайт,
e-mail, телефон, тел./факс,
контактна особа, яка володіє
англійською мовою)

вул. Зелена 15/1, с. Петриків, Тернопільський район,
Тернопільська область, 47720, Україна
Веб-сайт: http://www.schoolboy.com.ua
Е-mail: sales@schoolboy.com.ua
Телефон: +38 0352 431072
Тел./факс: +38 0352 431082
Оксана ЯКУБЕНКО, менеджер з експорту

Додаткова корисна
інформація, коментарі
(за наявності, коротко)

Виготовляємо формати та дизайни під замовлення, які
відповідають європейським стандартам

Зошити, блокноти, альбоми, коледж-блоки, папір для
малювання

UA1.041.0051407-13, UA1.041.0051409-13,
UA1.041.0051410-13

Ціни узгоджуються індивідуально за домовленістю,
мінімальне замовлення від 2 т., доставка протягом 5-7 днів

