БАЗА КОМЕРЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2015 РІК
№
з/п

1

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

Види металопродукції : злитки, прокат,
поковки.

Близько 11 000
тон на місяць.

Промисловість
1

ПАТ «Електрометалургійний
завод «Дніпроспецсталь» ім.
А.М.Кузьміна»
69008,Україна, м. Запоріжжя,
вул. Південне шосе, буд.81
Тел.: +38(061)283-40-40
Факс: +38(061)283-40-05
e-mail:: info@dss.com.ua
web-site: www.dss-ua.com

2

ПАТ
«Запорізький електроапаратний
завод»
69032, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Південне шосе, буд.9
тел. приймальні: +38(061)212-57-08;
e-mail: zeaz_adm@zol.zp.ua
тел. Заступника генерального
директора з маркетингу та збуту
+38(061)212-57-09
тел. відділу зовнішніх зв’язків
+38(061)212-57-07,
e-mail: zeaz_sbut@mail.ru.
web-site: www.zeaz.com.ua

Виробництво і продаж спеціальних
сталей і сплавів:
-нержавіюча сталь
-підшипникова сталь
-конструкційна сталь
-інструментальна сталь (в т. ч.
виготовлена методом порошкової
металургії)
-швидкоріжуча (в т. ч. виготовлена
методом порошкової металургії)
-жаротривка сталь та сплави
1. Створення і вироблення
електротехнічних та інших технічних
систем і обладнання для промислових і
цивільних об’єктів;
2. Створення електротехнічних
комплексів для транспорту, комунального
господарства, агропромислової,
металургійної, металообробної, харчової
та ін. галузей промисловості;
3. Створення та виробництво
електричних апаратів, перетворювальної
техніки широкого призначення та силової
електроніки, товарів народного
споживання та інші види діяльності, не
заборонені чинним законодавством
України.

Сортамент металопродукції:
коло, квадрат, смуга.

1. Комплектні постачання систем для
житлово-комунальних об’єктів:
1.1 .Насосні станції для заглибних
насосів та системи керування ними на
основі: перетворювачів частоти типу
ЗКТ на струм від 16А до 500А,
напругою 380В, 600В;
1.2.Насосні станції на основі
перетворювачів плавного пуску типу
ПБТ для двигунів потужністю до 7500
КВА.
2. Системи живлення міського
електротранспорту (трамвай,
тролейбус) на базі випрямлячів типу ВТПЕД 1000А, 2000А.
3. Перетворювачі для живлення
підземного транспорту з захистом від

Всього агрегатне
виробництво на
24 000 000 грн.

2

№
з/п

1

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4
враження електричним струмом типу
В-ТПЕ-500-275-1-УХЛ5;
3.1 зарядні пристрої для підземних
акумуляторних станцій типу ЗУ ЗАЗ120/385-640 (для шахт).
4. Електроприводи постійного струму
на потужність від 5,0 кВт до 5000 кВт
типу ТЗП.
5. Тиристорні збудники для синхронних
двигунів ТЗП-320/48-1122-ВСД-1П10УХЛ4; ТЗП-320/75-1122-ВСД-1П10УХЛ4 ;ТЗП-320/115-1122-ВСД-1П1 0УХЛ4; ТЗП-320/150-1122-ВСД-1П10УХЛ4; ТЗП-320/220-1122-ВСД-1П 10УХЛ4
Всі збудники комплектуються
трансформаторами
6.Випрямлячі для тяжких умов роботи
типу ТПЕ-200-460 У2.1 (для бурових
станків), ТПЕ-100/100-460 У2.1, ТПЕ200/200-460 У2.1, ТПЕ-400/400-460
У2.1, ТПЕ-630/630-460 У2.1(для
кранових механізмів);
7.Катодний захист типу:
УКЗВ, УКЗН, В-ОПЕК, БКЗ, модульні
перетворювачі інверторного типу.
Трансформатори: ОМП (однофазні,
масляні); ТСЗВ-40/0,5 УЗ, ТСЗВ-63/0,5
УЗ
8.Товари народного споживання:
Електроконфорка

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

3

№
з/п

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

1

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2

3

3

ПАТ «Завод напівпровідників»

Виробництво
- кремнію полікристалічного
- кремнію монокристалічного
- кремнієвих прутків
- кремнієвих п’єдесталів
- трихлорсилану (ТХС)
- кремнію тетрахлориду (ТК)
Виробництво інших машин та
устаткування загального призначення

4
ЗК Ч -180-1,5/220
ЗКЧ-145-1,0/220
ЗК Ч З -180-2,0/220
ЗКЧЗ-145-1,5/220
- кремній полікристалічний
- кремнію монокристалічний
- прутки кремнієві
- кремнієвих п’єдесталів
- трихлорсилан (ТХС)
- кремній тетрахлорид (ТК)

4

5

69600, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Теплична,16
тел.: +38(061)214-85-03
факс.: +38(061)214-85-25
web-site: www.activsolar.com
Державне підприємство
«Мелітопольський завод
«Гідромаш»
72312, Україна, Запорізька область,
м. Мілітополь,
вул. Дзержинського, 191,
тел./факс: +38(0619) 42-20-31,
+38(0619) 44-02-31
e-mail: gird@mail.ru
web-site: www.gidromash.org.ua
ПАТ «Запорізький кабельний
завод»
69093, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Гладкова, 2.
Тел.: +38(061)701-79-79;
Факс: +38(061)701-79-12
е-mail: office@zkz.ua
web-site: www.zkz.ua

Лінії електропередач
Контактна мережа електротранспорту
Трансформаторобудування

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

20000,00 кг
10000,00 кг
1500,00 кг
2000,00 кг
100000,00 кг
50000,00 кг

Авто підйомники телескопічні АП з
висотою підйому 14, 15, 18, 22, 28 м на
шасі ГАЗ, ЗІЛ, КАМАЗ, ТАТА

70%

Неізольований провід А, АС
Контактний провід МФ
Транспонований провід ПТБ
Обмотувальний провід ПБ, АПБ
Гнучкий обмотувальний провід

35 т / добу
20 т / добу
12-15 т / добу
20-25 т / добу
05-1 т / добу

4

№
з/п

1
6

7

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
ПАТ «Токмацький ковальськоштампувальний завод»
71709, Україна, Запорізька область,
м. Токмак, вул. Куйбишева, 59
тел./факс: +38(06178)4-13-57
+38(06178) 2-20-56
e-mail: trade@pokovka.com.ua
market@pokovka.com.ua
web-site: www.pokovka.com.ua
Запорізьке державне підприємство
«Радіоприлад»

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3
Спеціалізоване підприємство з
виробництва поковок масою від 0,14 кг
до 50кг методом гарячого штампування.

4
Поковки різної конфігурації для
підприємств галузей: автомобільного
машинобудування,
сільськогосподарського
машинобудування, гірничометалургійного комплексу,
вагонобудування та ін.

розробка та виробництво засобів
зв'язку

-командно-штабні машини на різних
транспортних базах (за вимогами
Замовника), комбіновані радіостанції,
складові та запасні частини до них;
-радіостанції КХ і УКХ діапазонів з
дальністю зв'язку до 350 км:
- радіоприймач УКХ діапазону;
-апаратура внутрішнього зв’язку та
комутації (АВЗК);
- шоломофон (зимовий та літній
варіанти);
- телефонний апарат ТА-57У;
- антенно-щоглові пристрої та ін.
Автомобілі
ЗАЗ СЕНС V 1,3
ЗАЗ Ланос V 1,4 и 1,5
ЗАЗ Chance V 1,3; 1,4 и 1,5
Седан
Автомобілі
ЗАЗ СЕНС V 1,3
ЗАЗ Ланос V 1,4 и 1,5

69600, Україна, м.Запоріжжя,
пр.Леніна,3
Тел.:+38 (061) 289-78-00,
+38 (061) 289-78-02
Факс: +38(061)289-78-01
e-mail: vtfradio@mail.ru
web-site: www.radiopribor.com.ua

8

Публічне акціонерне товариство
«Запорізький автомобілебудівний
завод» (ПАТ «ЗАЗ»)
69600, Україна, м.Запоріжжя, пр-т
Леніна,8
Тел.: +38(061)213-83-03,
факс: +38(061)213-87-49

-Виробництво автомобілів;
-будівництво споруд;
-технічне обслуговування та ремонт
автомобілів;
-діяльність автомобільного вантажного
транспорту.

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5
До 1000тн/міс

По узгодженню
з Замовником

Обсяг продажів
у відповідності
запитом
покупців

5

№
з/п

1

9

10

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
е-mail: admin@zaz.zp.ua,
web-site: www.avtozaz.сom

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

ПАТ «Запорізький завод
зварювальних флюсів та
скловиробів»

Виробництво

4
ЗАЗ Chance V 1,3 ; 1,4 и 1,5
Хетчбек
Автомобілі
ЗАЗ Форза V 1,5
Chery A13 V 1,5
Автомобілі
VIDA V1,4 и 1,5
Хетчбек
Автомобілі
ЗАЗ СЕНС Пикап V 1,5
ЗАЗ Ланос Пикап V 1,5
- Запасні частини до автомобілів
- ЗАЗ - Таврия, Славута, Пикап;
- Сенс Т-100;
- Ланос Т-150.
- Комплектуючі для виробництва
автомобілів Ланос T-150.
-зварювальні флюси;
-силікат натрію розчинний (силікатбрила содова);
-скло натрієве рідке;

69035, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Діагональна, 2
Тел./факс: +38(061)289-03-50,
+38(061)289-03-53
е-mail: market@steklo
web-site: www.steklo-flus.com
Публічне акціонерне товариство
«Запоріжвогнетрив»

Виробництво та реалізація вогнетривкої
продукції

Вироби високовогнетривкі
хромітопериклазові термостійкі для
футеровки теплових агрегатів.

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

8000 тон
30000-35000 тон
5000 тон

1580

6

№
з/п

1

11

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
69106, Україна, м. Запоріжжя,
Північне шосе
вул. Теплична, буд.22 «Б»/1
Тел.: +38(061) 222-42-01
Факс: +38(061)222-42-12
е-mail: zoz@zaporozhogneupor.com
web-site: zaporozhogneupor.com

ТОВ «Термоліт»
72316, Україна, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, вул. Зіндельса, 23
Тел./факс: +38 (0619) 42-40-12,

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4
Вироби вогнетривкі та
високовогнетривкі периклазохромітові
для футеровки печей, які обертаються

Виробництво індукційного обладнання
для нагріву та плавлення металу

Вироби вогнетривкі
периклазовуглецеві для кладки
футеровки сталерозливних ковшів
Напівфабрикат для вироблення
хромітопериклазових вогнетривких
виробів
Напівфабрикат для вироблення
периклазохромітових вогнетривких
виробів
Вироби вогнетривкі шамотні
загального призначення
Вироби вогнетривкі корундові
високоглинозимисті
Вироби вогнетривкі мулітокорундові
марки МКС-85
Вироби вогнетривкі мулітокремнезисті
для футеровки сталерозливних ковшів
Шлакоутворювальні суміші для
розливки сталі на МБРЗ та у
виливницю при сифоновій розливці
сталі
- індукційні плавильні печі;
- високочастотні транзисторні
генератори;
- індукційні нагрівальні та
гартувальні установки;

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5
120

278

2594

918
7598
1265
385
390
200

Відповідно до
замовлення

7

№
з/п

1

12

13

14

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
+38(0619) 42-03-14,
+38(0619) 420219
е-mail: prodazha@termolit.ua
web-site: www.termolit.ua
ТОВ «АІСС ГРУП»
69032, Україна, м Запорожжя,
вул. Північне шосе, 27
тел./факс: +38 (061) 219-00-44
тел.:+38 (061) 228-00-44
+38 (099) 791-28-46
е-mail:office@aiss.com.ua
web-site: www.aiss.com.ua
www.wichlacz.com.ua
ТОВ «Завод столових
приборів-ДСС»
(ТМ Steelay)
69008, Україна, м. Запоріжжя
Південне шосе, 83
тел.: +38 (061) 213-62-02,
+38 (067) 613-20-11
е-mail: bakuta@steelay.com
web-site: www.steelay.com
ТОВ «ЗАЗОСНАСТКА»
69600, Україна, м. Запоріжжя
пр. Леніна, 8
тел.: +38 (061)286-00-84
тел./факс: +38 (061)286-08-83
е-mail: ctc.zip@zaz.zp.ua

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

3

4
- тиристорні перетворювачі частоти;
- комплектуючі до індукційного
обладнання.

Оптова та роздрібна торгівля
металоконструкцій.
Виготовлення та продаж котлів
твердопаливних водогрійних

Котел твердопаливний водогрійний
Wichlacz потужністю від 10 до 1140кВт

50 шт/ місяць

Підприємство виробляє під торговою
маркою Steelay високоякісні столові
прибори з нержавіючої сталі:
посуд, кухонний і барний інвентар, посуд
банкетно-фуршетної лінії для ресторанів,
барів, готелів та кафе

-столові прибори;
-посуд для подачі холодних та гарячих
закусок;
-кухонний та барний інвентар;
-вироби для громадського харчування;
-посуд банкетно-фуршетної лінії.

Договірні

Підприємство спеціалізується на
виробництві якісного оснащення,
спеціальних деталей, вузлів для
автомобільних, металургійних, ливарних
та машинобудівних виробництв.

Штампи:
великі (20 тонн та більше),
середні (до 10 тонн) та малі спеціальні.
Прес-форми:
для лиття алюмінієвих та кольорових
сплавів, для порошкової металургії,
для лиття під тиском пластмас, резино-

За запитом

8

№
з/п

1

15

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
a.prochan@zaz.zp.ua
web-site: www.zazosnastka.com.ua

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

Державне підприємство
«Державний науково-дослідний та
проектний інститут титану»

Наукові дослідження, розробка
технологій, обладнання, проектування,
сертифікація і стандартизація у галузях:
-титану і магнію;
-алюмінію та сплавів загального
призначення на основі первинного
металу;
-кремнію;
-рідкісних металів - цирконію, ванадію,
скандію, галію;

4
технічні прес-форми, прес-форми для
пінополістирольних матеріалів.
Приладдя:
столи спеціальні, преси пневматичні,
верстатні, зварювальні, фарбувальні,
гибочні, збиральні, базові елементи,
установки для балансування колес,
лещата, рамки полірування, кліщі
зварні.
Інструмент:
різальний (спеціальні фрези, свердла,
мітчиик та ін.);
допоміжний (оправки, нарізні головки,
цанги),
холодно-висадочний (матриці,
пуансони);
міряльний (калібри, скоби та ін.);
електроди, електродотримачі.
Послуги невеликими партіями:
штампування (Рус=2500т), пресування
деталей із пластмас (до 1 кг).
Проектні роботи з освоєння
виробництва в таких напрямках:
-титанові шлаки для отримання титану
та діоксиду титану;
-тетрахлорид титану та його очищення;
-титан губчастий;
-порошки титану, вироби з титанових
порошків;
-змагній та магнієві сплави,
гранульований магній;

69035, Україна, м. Запоріжжя,
пр. Леніна,180,
тел.: +38(061) 289-91-00,
факс: +38(061) 289-91-30,
e-mail: common@timag.org
web-site: www.timag.org

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

Відповідно до
замовлення -

9

№
з/п

1

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3
-цинку, свинцю, вісмуту, кадмію;
-напівпровідникових матеріалів;
-виробів з вуглецю;
-порошків титану та виробів з них;
-зелектролітичного марганцю;
-літію;
-десульфурації чавуну гранульованим
магнієм;
-нержавіюча сталь методом
газокисневого рафінування (ГКР);
-захист навколишнього середовища,
розроблення нормативної документації

4
-рідкісні метали – цирконій, ванадій,
скандій, галій;
-напівпровідникові матеріали;
-важкі метали – цинк, свинець, нікель;
-алюміній та сплави загального
призначення на його основі;
-кремній;
-вуглеграфітові матеріали;
-електролітичний марганець;
-літій;
-десульфурація чавуну гранульованим
магнієм;
-нержавіюча сталь (метод
газокисневого рафінування ГКР);
-захист навколишнього середовища,
розроблення нормативної документації
Комплекс робіт з технічної екології
-Інвентаризація джерел викидів
забруднюючих речовин в атмосферу;
-аналітичний контроль концентрації
забруднюючих речовин в
циркуляційних водах, промислових
викидах;
-оцінка стану екологічної безпеки
відходів виробництва;
-оцінка ефективності
природоохоронних заходів та їх
обґрунтування;
-екологічна експертиза, оцінка впливу
об’єктів на навколишнє середовище;
-проведення обстеження газоочисного

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

10

№
з/п

1

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4
обладнання;
-розрахунки газоочисного обладнання
та газовідвідного тракту;
-розроблення програмного
забезпечення для розрахунків пило
газових замірів;
-проведення стендових випробувань
будь-яких типів фільтрувальних
тканин;
-розроблення технологій утилізації
пилоподібних відходів;
-розроблення лабораторних та крупно
лабораторних установок;
-розроблення стандартних зразків для
аналізу продуктів;
-складення паспортів на газоочисні
споруди;
-складення та аналіз балансових даних
за шкідливими викидами в атмосферу;
-розроблення заходів з очищення
атмосфери та водного басейну;
-розроблення методик виконання
вимірів складу та вмісту речовин.
Сертифікаційні випробування,
розробки та експертизи
-випробування кольорових металів,
виробів з них, матеріалів та речовин;
-розроблення методик аналізу для
контролю технологічних процесів та
готової продукції;
-розроблення та виготовлення

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

11

№
з/п

1

16

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Екотехнологічна компанія
«Гранік»

Вивіз твердих побутових відходів

4
стандартних зразків складу та
властивостей металів, сплавів, інших
матеріалів та речовин;
-виконання контрольних та
арбітражних аналізів;
-метрологічна експертиза документації,
встановлення метрологічних
характеристик та випуск атестатів;
-розроблення державних та галузевих
стандартів на методики аналізу;
-виконання робіт з сортування та
сепарації кускових, гранульованих та
порошкових матеріалів
Порошки титанові та вироби з них
-порошки титанові різного
гранулометричного складу, їх сполуки,
зокрема, порошки титанові насичені
воднем (гідрид титану);
-пористі спечені вироби з порошків
титану.
___________

69104, Україна, м.Запоріжжя,
вул.Чумаченка, б.30-Б, оф.6
тел.: +38(061) 218-55-05
тел/факс: +38(061) 218-55-05
е-mail: info@granik.zp.ua
web-site: www.granik.com.ua

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

__________

12

№
з/п

1
17

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
ПАТ «Акціонерна компанія
«ПІВДЕНТРАНСЕНЕРГО»
69015, Україна, м. Запоріжжя,
пров. Вологодський, 30
тел./факс: +38(061)279-06-16;
+38(061)279-13-53
тел.: +38(061)279-16-74;
+38(061)279-12-75
е-mail: energo@ute.zp.ua,
info@yte.com.ua
web-site: www.yte.com.ua

18

19

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Світанок»
72319, Україна, Запорізька область,
м. Мелітополь, вул. Кірова, буд. 48,
оф. 158
тел./факс: +38(0619)42-75-70,
тел.: +38(097)720-06-92
e-mail: svitanok.ukraine@mail.ru
web-site: www.svitanok.ua
Товариство з обмеженою
відповідальністю фірма «Сувенір»

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
3
4
5
Виробництво енергетичного та
- газотурбінні електростанції одиничної
Відповідно до
енергозберігаючого обладнання
потужності 2,5; 6 та 15 МВт;
замовлення
- когенераційні та парогазові
установки;
- допоміжне устаткування для
газотурбінних електростанцій
(комплексні повітроочисні пристрої на
вході в ГТД, системи
шумопоглинання);
- котли-утилізатори парові та
водогрійні;
- теплоутилізатори, конвективні блоки,
економайзери, пароперегрівники,
портали, димові труби;
- сталеві водогрійні котли;
- АСУ ТП з верхнім рівнем;
- оребрена труба (методом
високочастотного (ВЧ) зварювання).
Виробництво деталей та вузлів для
Деталі та вузли для автотракторної,
Відповідно до
автотракторної, сільськогосподарської, та
сільськогосподарської, та інших
замовлення
інших машинобудівних галузей
машинобудівних галузей

Виробництво рідкого скла
Виробництво рідких миючих засобів

Рідке скло

500 тон
щомісячно

13

№
з/п

1

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
69092, Україна, м.Запоріжжя,
вул. Цегельна, 249.
Тел./факс: +38 (0612) 65-63-05
. : +38 (0612) 65-63-86
Тел.:+38(067)618-75-16 (директор)
e-mail: steklo_249@mail.ru
web-site: www.suvenirzp.com

21

23

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3
Металізація в вакуумі металів та
пластмас

4
Рідкі миючі засоби.

Виробництво та продаж систем очистки
води, систем озонування та знезараження
води озоном, генераторів озону

Публічне акціонерне товариство
«Запорізький механічний завод»
69040, Україна, м. Запоріжжя, вул.
Барикадна, буд. 26
Тел./факс: +38 (061) 218-70-38
е-mail: zmz@zmz-zp.com
Web-site: www.zmz-zp.com
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«РІН ЛТД»

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5
100 тон
щоквартально

Послуга з
металізації в вакуумі металів та
пластмас

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ДІГІДРОЛ»
69123, Україна, м. Запоріжжя,
бул. Будівельників, буд.11, кв.7
тел.:+38(097)532-80-08
тел.:+38(066)311-16-18
тел./факс: +38(061)278-83-44
e-mail: info@digidrol.com
web-site: www.digidrol.com

22

Основні напрями діяльності

Виробництво залізничних локомотивів і
рухомого складу
(запасні частини)

Виробництво металевих конструкцій

Системи очистки води «УФ»
побутові,
промислові.

20 шт./тиждень

Генератори озону «ЕКОЗОН»
побутові,

20 шт./тиждень

промислові.

5 шт./тиждень

Системи озонування та знезараження
води озоном «ЕКОЗОН»

2 шт./тиждень

8483 90 8100 шестерня

500 штук

8483 40 2500 червяк, редуктор

300 штук

8409 99 0000 клапан, палець, втулка

300 штук

8483 30 8090 вкладиш

12 000 штук

Лист просічно-витяжний (ПВЛ)
Контейнери
Низьковольтні та високовольтні
комплектні пристрої

1000 тн/місяць

2 шт./тиждень

100 шт/місяць

14

№
з/п

1

24

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
69009, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Північне шосе буд.20Е
тел./факс: +38 (0612)128-298,
+38 (0612)128-299,
+38 (0612)128-300
е-mail: info@rinmetal.com.ua
web-site: www.rinmetal.com.ua
НПКО «ТАТА»

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4
Виробництво металевих конструкцій:
перфорація, пробивка, вирубка

металургійна сировина, папір, чай
(Китай, Грузия)

-матеріали для навуглецювання чувуна
та сталі (С= 90-99%);
-електроди графитовані ø 75-555 мм;
-наповнювачі та порошки вогнетривкі
(бентоніт, глина вогнетривка, бетон
вогнетривкий, ММК-72, МШ-39, ЗПХ,
СШБ, ППЭ-88 та ін.);
-вироблення вогнетривків та
графітованих виробів за кресленнями
замовника.
-дріб сталева
-FeSi 10
-папір обгортковий, марки Е, щільність
60г / м2
-папір обгортковий, марки Е, щільність
80,90 г / м2
-папір для мішків (крафт-папір)
-папір парафінований, марки БП-35-2
-папір бітуміровання, марки БУ-Б
Трансформатори та їхні комплектуючі

69032, Україна, м. Запоріжжя,
вул.Макаренка,13
тел/факс: +38(061)212-56-34,
+38(061)212-56-35,
+38(061)212-56-36,
+38(061)212-56-37
е-mail: tata@tata.ua
web-site: www.tata.ua

25

ПАТ «МАШТОРГІНВЕСТ»
69057, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Сєдова, 8,
тел. +38(061)217-32-66,

Діяльність посередників у торгівлі
промисловим устаткуванням, суднами та
літаками.
Оптова торгівля іншими машинами й
устаткуванням

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5
100 шт/місяць

Від 10 тн.

15

№
з/п

1

26

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
е-mail: office@mashtorginvest.biz;
web-site: www.mashtorginvest.biz
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Завод Кранкомплект»

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4

Виготовлення та постачання
вантажопідйомного обладнання

- вантажопідіймальні крани: мостові,
козлові, кран-балки опорні, підвісні,
крани консольно-поворотні;
- система дистанційного
радіоуправління;
- частотний дросельний електропривод;
- кабельний барабан;
- крісло-пульт машиніста крану;
- промислові джойстики;
- кранове електричне та механічне
обладнання;
розробка проектно-технічної
документації;
- реконструкція, модернізація, монтаж,
пуско-наладка, сервісне
обслуговування промислового
обладнання.
-шафи технологічної автоматики;
-шафи серверні;
-шафи введення-виведення;
-шафи керування двигунами;
-шафи комплектного електроприводу
змінного струму;
-шафи комплектного електроприводу
постійного струму;
-шафи локальної автоматики;
-пульти оператора;
-пости місцевого управління;
-системи дистанційного контролю;

69006, Україна, Запоріжжя,
вул. Північне шосе, б.4, оф.313.
тел./факс: +38(061)222-55-90,
+38(061)701-64-74.,
е-mail: kran.ofis@mail.ru,
mexsnab@mail.ru
web-site: www.krankomplekt.com

27

ВАТ «Електротехмаш»
69091, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Нижньодніпровська, 8
Тел. +38 (061) 270-78-17
тел./факс: +38 (061) 717-17-68
е-mail: info@etm.zp.ua
Відділ продажу
sales@etm.zp.ua
Відділ постачання
supply@etm.zp.ua
Відділ технічної підтримки

-програмно-апаратні комплекси
управління виробництвом;
-автоматизовані системи управління
технологічними процесами;
-комплексні системи управління в
автомобілебудуванні, металургії,
машинобудуванні, ЖКГ;
-комплексні рішення для заготівельних,
виробничих, базисних і перевалочних
елеваторів;
-комплексні рішення для комбікормових ,
маслопресових , маслоекстракционих,

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

Обсяг випуску
товарної
продукції
становить до
1000 шт. на
місяць

16

№
з/п

1

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
support@etm.zp.ua
web-site: www.etm.zp.ua

28

ТОВ «ДІМІОР»

29

69002, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Артема, 67/51
тел.:+38(099) 090-81-49
+38(063)946-11-60
е-mail: dimior@ukr.net
web-site: dimior-salt.all.biz
ПАТ «Мелітопольський

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3
рибопереробних та інших переробних
заводів;
-проектні роботи;
-програмне забезпечення в області
промислової автоматизації;
-монтажні та пусконалагоджувальні
роботи.

4
-шафи електророзподільні 0,4 кВ, 6(10)
кВ,
-підстанції АСУТП для очисних
систем, у тому числі для
електрофільтрів і рукавних фільтрів;
-повний комплекс обладнання
електророзподільної мережі
підприємства;
-система аварійного введення резерву
електропостачання підприємства;
-система автоматизації та
диспетчеризації котельні на твердому
паливі;
-система управління водопостачанням і
водорозподілу промислового
підприємства;
-програмне забезпечення систем
керування технологічними процесами;
-проектна документація агротехнічних,
переробних комплексів;
-проектна документація металургійної
галузі та машинобудування.
Сіль технічна та харчова, добрива,
парафін технічний, мед натуральний,
торф

Оптова торгівля сіллю, добривами та
інше

Машинобудування

Компресори поршневі низького і

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

Будь-які обсяги

17

№
з/п

1

30

31

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
компресор»
(«Мелком»)
72319, Україна, Запорізька область,
м. Мелітополь,
вул. Кірова, 210
тел.: +38(0619) 44-84-91,
+38(0619) 42-02-08,
+38(0619) 42-05-19
e-mail: melcom@ melcom.com.ua
web-site: www.melcom.com.ua
ТОВ «Корундкераміка плюс»
69083, Україна, м. Запоріжжя,
вул. Складська 8,
тел.: +38(095)239-41-91,
+38(061)2148340,
e-mail:a.nadtochiy@progress.zp.ua
web-site: www.techceramics.com.ua
ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «Преобразователькомплекс»
Україна, м.Запоріжжя
вул. Новобудов, 5,
тел.: +38(061) 220-47-77,
+38(061) 220-01-93,
+38(061) 220-00-12,
факс: +38 (061) 220-47-76,
+38(061)220-06-88,
e-mail: info@pcomplex.com.ua

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3
Промисловість

4
середнього тиску; компресори
поршневі високого тиску; компресори
роторні та шестерні; газодувки
ротаційні; насоси вакуумні та запасні
частини до даного устаткування .

Виробництво керамічної продукції

Вогнетривка, електротехнічна та тверда
кераміка

Розробка, виготовлення, постачання
перетворювачів статичних

Перетворювачі статичні

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

На замовлення

18

№
з/п

1
32

33

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
web-site:www.pcomplex.com.ua
ПАТ «Запорізька кондитерська
фабрика»
69063, Україна, м.Запоріжжя,
вул.Артема, 7
тел: +38 (061) 213-77-59 - сектор
прямих продажів
(Запоріжжя, область)
тел./факс: +38 (061) 213-86-47 відділ продажів (Україна, експорт)
тел./факс: +38 (061) 213-77-62 –
приймальня
e-mail: info@zkf.com.ua
web-site:www.zkf.com.ua
ПАТ «Запорізький абразивний
комбінат»
69014, Україна, м. Запоріжжя,
вул.Димитрова, 44,
Тел.: +38(0612) 287-63-09
Факс: +38(0612) 65-09-14,
+38(0612) 65-09-24
e-mail: abrasive@abrasive.zp.ua
web-site:www.abrasive.zp.ua

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

3

4

Виробництво різних сортів карамелі - з
начинкою і без начинки, а також
помадних сортів цукерок, цукерок на
вафельній основі, пралінових і
грильяжних сортів цукерок,
затяжне і цукрове печиво, халва
соняшникова - вагова і у вигляді
брикетів.

Різні сорти карамелі - з начинкою і без
начинки, а також помадні сорти цукерок,
цукерок на вафельній основі, пралінових
і грильяжних сортів цукерок,
затяжне і цукрове печиво, халву
соняшникову - вагову і у вигляді
брикетів.

До 100 тонн
карамелі
До 100 тонн
конфет.
До 50 тонн
халви.
До 70 тонн
печива.

Виробництво
абразивних виробів, виробництво
неметалевих мінеральних виробів,
абразивні матеріали і інструменти,
низькокремнівий ферросіліцій.

Штучний корунд,

≈ 2400тн/міс.

нітрид бору,

≈ 1тн/міс.

карбід бору,
карбід кремнію чорний
порошковидний,
карбід кремнію чорний металургійний,

≈ 2тн/міс.
≈ 300тн/міс.
≈ 400тн/міс.

низькокремнівий ферросіліцій,

≈ 500тн/міс.

связка керамічна,

≈ 20тн/міс.

шліфувальна шкурка,

≈ 6000м²/міс.

абразивний інструмент на керамічні та
бакелітовій связці,

≈ 7тн/міс.

19

№
з/п

1

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2

ТОВ «РОЛЛ ГРАНД»
69065, Україна, м. Запоріжжя
вул. Електрозаводська, 3
тел.: +380612202696
факс: +380672368998
e-mail:office@rollgrand.com
web-site:www.rollgrand.com
ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «Ріст»
70002, Україна, Запорізька область,
м. Вільнянськ,
вул. Червоноармійська, 5
тел./факс: +380614341225
e-mail: office@rostltd.com

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4
відрізні та зачісні круги,

Виготовлення та продаж комплектуючих
для всіх типів воріт

Інноваційна діяльність, виробнича
діяльність, комерційна діяльність

круги шліфувальні пелюсткові
тарільчасті.
Консольні комплекти для воріт

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5
≈ 250000шт/міс.
≈ 1800шт/міс.
500 тис.євро

Кабіни машиніста дизель-поїзда ДЕЛКількість на
02, кабіна машиніста тепловоза
місяць:
2ТЕ25А, кабіна машиніста
Дивани третього
електропоїзда ЕД4М серії 0500, кабіна класу – 1000 шт,
машиніста тепловоза ТГ16М, інтер’єр
крісло першого
вагону-тренажеру, інтер’єр вагонута другого класу
ресторану, інтер’єр купейного вагону,
– 200 шт., вікна
інтер’єр плацкартного вагону, інтер’єр рухомого складу
салону електропоїзду, інтер’єр салону
– 2500 шт.,
міського електропоїзду, комплекси
комплекси
електрообладнання, вагон-салон, вагон- електрообладнан
трансформер, модульні кабіни
ня пасажирських
машиніста рухомого складу, комплекти
вагонів – 10
інтер’єрів для будівництва, ремонту і
комплектів,
модернізації рухомого складу,
комплекти
комплекти вікон, дивани 1-го, 2-го і 3меблів
го класу.
пасажирських
вагонів – 20
комплектів,
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№
з/п

1

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5
комплекти
інтер’єрів для
ремонту та
будування
пасажирських
вагонів – 15
комплектів,
інтер’єрів для
ремонту та
будування
моторвагонного
рухомого складу
– 25 комплектів,
кабіни
машиніста – 20
шт., тамбурні
двері – 90 шт.,
створи – 70 шт.,
екстер’єри
автобуса – 100
комплектів

Агропромисловий комплекс
1

ПАТ«Пологівський
олійноекстракційний завод»
70600, Україна Запорізька обл.,
м. Пологи вул. Ломоносова, 36,
тел.: +38(06165) 2-30-37,
факс: +38(06165) 3-11-00
e-mail:mail@mezpology.zp.ua ,
web-site: www.mezpology.zp.ua

виробництво рослинних олій і шротів

олія соняшникова рафінована фасована

8 000 т

олія соняшникова рафінована
(наливом)

27 000 т

олія соняшникова нерафінована
(наливом)

90 000 т

олія соєва (наливом)

2 000 т
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№
з/п

1

2

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

ПрАТ «Мелітопольський
олійноекстракційний завод»

Виробництво олії соняшникової, шрота,
пелет з лузги соняшника, саломаса

4
шрот соняшниковий
шрот соєвий
фосфатидний концентрат
соняшниковий
Олія соняшникова нерафінована

3

72310, Україна, Запорізька область,
м. Мелітополь, вул. Фрунзе,31,
тел./факс: +38(0619) 42-44-10,
+38(0619) 42-20-38
e-mail:info@melmez.com.ua,
market@melmez.com.ua
ТОВ «ГОРА-Україна»

4

71701, Україна, Запорізька область,
м. Токмак, вул. Карла Лібкнехта, 81
тел.: +38(06178) 4-56-01,
+38(06178) 4-56-06
e-mail: Gora_ukr@mail.ru
info_ukr@konserv-tokmak.ru
web-site: www. konserv-tokmak.ru
ПАТ «Карлсберг
Україна»69076, м. Запоріжжя,
вул. Георгія Сапожнікова,6
Тел.:+38(061)220-43-86
Факс: +38(061)228-13-83
e-mail:
maxim.gatsko@carlsbergukraine.com

Шрот соняшниковий
Саломас нерафінований
Пелети з лузги соняшника

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5
70 000 т
2 000 т
1 000 т
5 тис. тонн
щомісячно
5 тис. тонн
щомісячно
500 тонн
щомісячно
1000 тонн
щомісячно

Перероблення та консервування фруктів
та овочів

Консерви овочеві

≈ 1465 тонн

Виробництво пивобезалкогольних напоїв

Пиво, напої, квас

Обсяги
визначаються
згідно замовлень
клієнтів
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№
з/п

1
5

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
ПАТ«ВО «Моліс»

6

69001, Україна, м. Запоріжжя, бул.
Шевченко, 31
тел./факс: +38(061)213 17 66
e-mail: molis@molis.ua
web-site: www.molis.ua
ПП «Молокозавод-ОЛКОМ»

9

3
Виробництво молочної продукції

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
4
5
Сирний продукт (твердий і плавлений)
2500 тонн

Переробка молока, виробництво масла та
сиру.
Виробництво інших харчових продуктів

Казеїн технічний

20 тонн

Олія соняшникова

150 тонн

ТОВ «Агропроінвест 08»
70002, Україна, Запорізька обл. м.
Вільнянськ, пров. Матросова,22
Тел.: +38(06143) 4-46-03
e-mail: apl@ofc-pkd.com.ua

Переробка насіння олійних культур

Шрот соняшниковий

56,7 тис.тонн

Шроти соєвий

15,1 тис тонн

Олія соняшникова

72 тис. тонн

Олія соєва

3,4 тис тонн

ТОВ «Квас Бевериджис»

Виробництво безалкогольних напоїв
(квас) та харчових продуктів

72316, Україна, Запорізька область
м. Мелітополь,
вул.Дзержинського,289-А;
Юридична адреса: 03039 м.Київ,
проспект Науки, буд. 3
Факс: +38(0619) 42 49 40
Тел. +38(0619) 42 40 20
e-mail: sekretar@olkom.com.ua
web-site: www.olkom.ua
7

Основні напрями діяльності

69057, Україна, м. Запоріжжя,
вул.Тамбовська, 3
Приймальня:

Квас «Ярило Справжній» у ПЕТ
пляшках місткістю: 0,5 л, 1 л, 1,5 л, 2л.
Концентрат Квасного Сусла (ККС)
Екстракт солодовий
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№
з/п

10

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
Тел.: +38(061)228-47-47
Факс: +38(061)228 47 74
Директор з логістики:
Тел.: +38(061)228 47 71
+38 (050) 322 13 16
e-mail: apritula@coca-cola.com
ПП ”Войніков і Ко”

11

Україна 71101, Запорізька область, м.
Бердянськ, Мелітопольське шосе,
буд.86
Тел/факс: +38(06153) 2-55-58
e-mail: info@azovagri.com
web-site: www.azovagri.com
ТОВ «Агролюкс»

12

72312, Україна, Запорізька область,
м. Мелітополь, пл. Перемоги, буд.3
офіс 108,
тел.: +38(06192)6-80-40,
+38(06192)6-76-50,
e-mail: agrolux@inbox.ru
ТОВ «Агрофірма «Ольвія»

13

72453, Україна, Запорізька область,
Приазовський р-н, с. Чкалове,
вул. Леніна, б.87
Тел.: +38 (0233) 2-49-16
e-mail: tov.olvia@gmail.com
ТОВ «Олександрівка»

1

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4

Вирощування зернових, зернобобових та
технічних культур

Пшениця, ячмінь, рапс, соняшник,
черешня

Виробництво сільськогосподарської
продукції

Яблука, пшениця, ячмінь

Вирощування зернових, зернобобових та
технічних культур

Нут

Вирощування зернових, зернобобових та
технічних культур

Озима пшениця

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5
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№
з/п

14

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
72445, Україна, Запорізька область,
Приазовський р-н, с. Олександрівка,
вул. Насонова, б.5
Тел.: +38 (0233) 2-48-59
e-mail: alexandrovka1@mail.ru
ТОВ «Розівка»

15

72410, Україна, Запорізька область,
Приазовський р-н, с. Розівка, вул.
Леніна, б.19
Тел.: +38 (0233) 2-49-85
e-mail: rozovka45@ukr.net
ТОВ «Агротіс»

16

72454, Україна, Запорізька область,
Приазовський р-н, с. Степанівка-І,
вул. Мартинова, б.1-а
Тел.: +38 (0233) 2-49-54
e-mail: stepanovka2007@list.ru
ТОВ «А/Ф ім. Косовського»

17

71760, Україна, Запорізька область,
Токмацький р-н, с. Долина, вул.
Радянська, 48,
тел.: +38 (0278) 3-25-21
e-mail: af.kotovskogo@mail.ru
ТОВ «АК «Дістен»

1

71731, Україна, Запорізька область,
Токмацький р-н, с. Новогорівка, вул.
Центральна,1,

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4

Вирощування зернових, зернобобових та
технічних культур

Озима пшениця

Вирощування зернових, зернобобових та
технічних культур

Озима пшениця

Виробництво продукції рослинництва

Зернова група

Виробництво продукції рослинництва,
тваринництво

Зернова група

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5
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№
з/п

18

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
тел.: +38 (0278) 96-7-22
e-mail: disten_5@ukr.net
ТДВ «Сільгосптехніка»

19

71701, Україна, Запорізька область,
м. Токмак,
вул. Степова, 14,
тел.: +38 (0278) 45-2-18,
+38 (0278) 45-2-81
e-mail: selxoztex@ukrpost.ua
kalarisa68@ukr.net
ПрАТ «Молочанське МРПП»

20

Україна, 71716, Запорізька область,
м. Молочанськ, вул. Шевченко,1,
тел.: +38 (0278) 40-2-64,
факс: +38 (0278) 40-3-44
e-mail: plem_org@ukr.net
ТФ ПрАТ «Райз – Максимко»

21

Україна, 71730, Запорізька область,
Токмацький р-н, с. Таврія, вул.
Шкільна, 3,
тел.: +38 (0278) 96-2-22,
+38 (0278) 4-44-84
e-mail: vereschagynam@rise.ua
СВП «А/Ф «Дружба»

1

71771, Україна, Запорізька область,
Токмацький р-н, с. Новомиколаївка,
вул. Космічна, 46

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4

Виробництво продукції рослинництва

Зернова група

Виробництво продукції рослинництва,
тваринництво

Біо-продукція

Виробництво продукції рослинництва,
тваринництво

Зернова група

Виробництво продукції рослинництва

Зернова група

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

26

№
з/п

22

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
тел.: +38 (0244) 96-6-41,
+38 (0244) 4-44-77
e-mail: tovdrughba@gmail.com
ПП «А/Ф «Світоч-Агро»

23

71752, Україна Запорізька область,
Токмацький р-н, с. Остріківка,
тел.: +38(0278)4-4-83,
+38(0278)2-15-32
ПП ВТ А/Ф «Альянс-Агро»

24

71755, Україна, Запорізька область,
Токмацький р-н, с. Урожайне,
вул. Радянська, 46
тел.: +38(0278) 97-7-48,
+38(0278) 97-7-19
СФГ «Україна»

25

1

26

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4

Виробництво продукції рослинництва

Зернова група

Виробництво продукції рослинництва

Зернова група

Виробництво продукції рослинництва,
тваринництво

Зернова група

71750, Україна, Запорізька область,
Токмацький р-н, с. Очеретувате,
вул. Радянська, 156
тел.: +38(0278)97-2-02
ПП А/Ф «Стимул»

Виробництво продукції рослинництва

Зернова група

Україна, Запорізька область,
Токмацький р-н,
с. Снігурівка, вул. Спортивна, 23,
тел. +38(0278)2-22-54
e-mail: strizhak_a@ukr.net
ТОВ «Торгово-виробнича
компанія «Капітал-Трейд»

Виробництво та продаж
насіння соняшника,

Насіння соняшника;
Ядро насіння соняшника

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

300 тонн на
місяць

27

№
з/п

1

27

28

29

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
69037, Україна, м.Запоріжжя,
вул. 40 років Радянської України, 41
тел.: +38(061)270-11-63,
+38(096)367-53-45,
Факс +38(061)280-49-39
e-mail: export@sunflower.ua
web-site: www.sunflower.ua
Приватне сільськогосподарське
підприємство Агрофірма «Росія»
71162, Україна, Запорізька область,
Бердянський р-н, с. Новопетрівка,
вул. Набережна, буд 14-А
тел./факс: +38(0615)39-82-43
e-mail: secretar.russia@gmail.ru
Приватне сільськогосподарське
підприємство «Банівка»
72103, Україна, Запорізька область,
Приморський район, село Банівка,
вул. Коларова 44,
тел./факс: +38(06137)7-54-69,
e-mail: hsp.banovka@yandex.ua
ТОВ «Племптахокомбінат
Запорізький»
71700, Україна,
Запорізька область, Токмацький р-н,
с. Запоріжжя,
вул. 50 років Жовтня, 15

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3
ядра насіння соняшника

4

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

Рослинництво

Соняшник
Пшениця
Ячмінь
Горох

4130 тн
3500 тн
1400 тн
530 тн

Вирощування зернових культур, (крім
рису), бобових культур і насіння олійних
культур
Обробка чи переробка продукції,
одержаної в результаті діяльності у сфері
сільського господарства

Льон,
соняшник

Льон-300 тон,
соняшник-1000
тон

Виробництво м’ясної продукції

Обсяги
визначаються
згідно замовлень
клієнтів
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№
з/п

30

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
тел./факс: +38(06178)9-63-48
тел.: +38(06178)9-63-22
e-mail: sekretar_lena@ukr.net
СВП «А/Ф «Дружба»

31

71771, Україна, Запорізька область
Токмацький р-н, с. Новомиколаївка,
вул. Космічна, 46
тел.: +38(06178)9-66-41,
+38(06178)4-44-77
e-mail: tovdrughba@gmail.com
ПрАТ «Молочанське» МРПП»

1

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3

4

Виробництво зернових культур

Обсяги
визначаються
згідно замовлень
клієнтів

Біопродукція. Торгівля племінною
худобою

Обсяги
визначаються
згідно замовлень
клієнтів

71716, Україна, Запорізька область,
м. Молочанськ, вул.. Шевченко,1
тел./факс +38(06178)4-03-44
тел. +38(06178)4-02-64
e-mail: plem_org@ukr.net

Послуги
1

2

Публічне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Оранта-Січ»
69104, м. Запоріжжя,
вул. Малиновського, 16,
Тел.: +38(0612) 95-15-01,
факс: +38(0612) 95-15-32
e-mail: post@ oranta-sich.com.ua
web-site: www.oranta-sich.com.ua
Класичний приватний університет
Україна,69002, м. Запоріжжя,

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

Страхування,
перестрахування

Освітні послуги
Університет здійснює освітню діяльність
за освітніми рівнями:

Надання освітніх послуг іноземним
громадянам за освітніми рівнями:
- бакалавр,

29

№
з/п

1

3

Назва підприємства, поштова
адреса, контактні телефони, факс,
електронна адреса та адреса
Інтернет-сторінки
2
Вул. Жуковського, 70-б
Тел. +38 (061) 220-58-63;
+38 (061)764-57-15
факс +38 (061)701-90-02
e-mail: depms.cpu@gmail.com
web-site: www.zhu.edu.ua
Комунальний заклад
«Мелітопольське училище
культури»
Запорізької обласної ради
72309, Україна, Запорізька область,
м. Мелітополь,
пр. Б. Хмельницького, 41,
тел./факс +38(0619)43-50-80
e-mail: melkult@ukr.net

Основні напрями діяльності

Види та типи товарної продукції,
що пропонується на експорт

3
- молодший спеціаліст ,
- бакалавр,
- спеціаліст,
- магістр.

4
- спеціаліст,
- магістр

Освітні послуги

Фахівці у сфері культури та мистецтва

Обсяги
продукції, яка
пропонується на
експорт
5

До 50 фахівців
випускників

