Компанії-експоненти Національного павільйону України на БіоФах 2018:
20 компаній-експонентів, що представлені на БіоФах 2018 в рамках павільйону: 4 ягідники, 3
виробники олійних культур, 1 виробник томатної пасти, 1 виробник чаїв, 1 орган сертифікації та 9
виробників зернових, які частково представляють також перероблену продукцію
ТОВ «Агрофірма «Поле», м. Черкаси, Черкаська область (www.agropole.com.ua):
Продукція з проса: просо, крупа пшоняна, пшоняне борошно, січка пшона, суміш лузги та
мучки проса, зернові відходи; Пшениця: пшениця м’яких сортів, пшениця твердих сортів,
борошно з пшениці твердих сортів, крупка з пшениці твердих сортів, пшеничні висівки;
Зернові та бобові культури: ячмінь, жито, сочевиця, нут, горох очищений, горох колотий,
соя; Олійні культури: гірчиця, соняшник, льон
ФГ «Інтегровані Агросистеми», Голопристанський район, Херсонська область (www.inagro.ua):
Концентрована томатна паста CB, HB 28-30%
ПП «Граніт-Агро», Семенівський район, Полтавська область (www.arnikaorganic.com):
Льон, кукурудза, соя, соняшник, озима пшениця, коноплі
ПП «Галекс-Агро», м. Новоград-Волинський, Житомирська область (www.galeks-agro.com):
Спельта (полба), озима пшениця, овес, ячмінь, жито, просо, гречка, кукурудза, соя, горох
СОК «Київський», м. Київ, Київська область (www.sweetberries.com.ua):
Суниця садова, малина, ожина, порічки червоні
НВФ ПП «Елітфіто», м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область (www.elitphito.com):
Обліпихова олія, олія насіння гарбуза, олія розторопші, олія насіння конопель, олія насіння
льону, соняшникова олія, олія насіння гірчиці, олія насіння чорного кмину, олія насіння
амаранту, олія волоського горіха, міксована олія "Чоловіча сила", міксована олія "Жіноча
радість", міксована олія "Щасливе дитинство"
ТОВ «Фруктона-ВН», м. Вінниця, Вінницька область (www.fruktona.com):
Малина, чорниця, ожина, брусниця, журавлина
ПрАТ «Етнопродукт», Городнянський район, Чернігівська область (www.ethnoproduct.com):
Спельта, овес, люпин, пелюшка, гречка, вика
ТОВ «Арніка Органік», м. Глобине, Полтавська область (www.arnikaorganic.com):
Нут, сочевиця, льон, кукурудза, соя, озима пшениця, коноплі
ТДВ «Рівнехолод», м. Рівне, Рівненська область (www.rivnefrost.com):
Чорниця, журавлина, ожина, брусниця, чорноплідна горобина, бузина, шипшина
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ТОВ «Адоніс-Люкс», Мелітопольський район, Запорізька область (www.adonis-ltd.com):
Пшоняна крупа, пшенична крупа, перлова крупа, горохова крупа, ячна крупа
ТОВ «Укролія», Диканський район, Полтавська область (www.ukroliya.com.ua):
Соняшникова олія, соєва олія, соняшникова макуха/ соєва макуха, лушпиння соняшнику
ПП «Агроекологія», Шишацький район, Полтавська область (www.agroecology.in.ua):
Пшениця озима, крупа пшенична «Артек», борошно пшеничне, спельта, ,ячмінь ярий, крупа
перлова та ячна, жито, житні борошно та висівки, овес, вівсяні пластівці, крупа та
борошно, льон, лляна олія, соняшник, соняшник високоолеїновий, соняшникова олія та макуха,
соя, нут, сочевиця, гречка, гречана крупа, крупа січка, борошно, лузга, просо, пшоняна крупа,
кукурудза, кукурудзяна крупа та борошно, зерно кукурудзи сушене, лущене, вика, багаторічні
трави, люцерна, еспарцет
ТОВ «Фірма «Каспер», м. Одеса, Одеська область (www.organico.in.ua):
Олія соняшникова, макуха, соняшник, високо олеїнова соняшникова олія, лляна олія, макуха,
льон, гірчична олія, макуха, шрот, рапсова олія, макуха, кукурудза, соя, ячмінь, шипшина
ТОВ «Цефей-Груп», Новоград-Волинський район, Житомирска область (www.cepheus.com.ua):
Крупа пшенична, крупа кукурудзяна, крупа ячна, кречка зелена, суміш насіння
АльтаКраїна (ТОВ «Каранзаро Євразія»), м. Одеса, Одеська область (www.altakraina.com):
Чорниця (Vaccinium myrtillus), ожина (Rubus caesius), малина (Rubus idaeus), брусниця (Vaccinium
vitis-idaea), концентрований яблучний сік
ТОВ «Органік Стандарт», м. Київ, Київська область (www.organicstandard.com.ua):
Послуги інспекції і сертифікації в Україні, Білорусі, Казахстані Молдові, Киргизстані,
Узбекистані, Таджикистані за органічними стандартами (стандартом еквівалентним
Постанові ЄС, Біо Свісс, Натурланд, КРАВ, СOR).
ТОВ «Агротрейд Екcпорт», м. Харків, Харківська область (www.agrotrade.ua):
Соя, сочевиця, льон
TOB «Mольфар EKO», м.Київ, Київська область (www.molfar-tea.com):
Чай кипрійний, чай кипрійний з листям м’яти і меліси, чай кипрійний з листям малини, чай
кипрійний з цвітом липи, чай кипрійний з ягодами малини, чорниці та брусниці
ПП «Сіма», м.Херсон, Херсонська область:
Гречка, льон, горох, ріпак, соняшник, пшениця
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