
Шановні пані та панове!

Протягом багатьох років економічні відносини між Нідерландами та 
Україною невпинно зміцнюються та поглиблюються. Нідерланди під-
тверджують свою позицію третього найбільшого інвестора в Україну. 
Сьогодні в Україні активно здійснюють свою діяльність близько 250 
нідерландських компаній. Незважаючи на останні події, що спри-
чинили погіршення економічної ситуації в Україні, я переконаний в 
тому, що подальша співпраця між Україною та Нідерландами є жит-
тєво важливою та несе багато можливостей для обох сторін. Сучас-
не становище спонукає до прискорення реформування української 
економіки, і ми готові допомагати Україні в цьому процесі. Я радий, 
що візит делегації голландської торгової місії відбудеться саме до 
Дніпропетровська 12 -14 жовтня 2015 року.

Я впевнений, що заходи, які відбудуться в рамках торгової місії, ста-
нуть чудовою платформою для вивчення нових можливостей для біз-
несу та встановлення довгострокових відносин між нідерландськими 
та українськими компаніями. 

Голландська торгова місія Дніпропетровська об’єднує 25 компаній, 
що зацікавлені у налагодженні та розширенні співпраці з українськи-
ми партнерами у місті та в регіоні. Склад місії відображає пріоритетні 
галузі голландської економіки: сільське господарство, водне госпо-
дарство, логістика, фінанси. У місії беруть участь переважно малі 
та середні голландські підприємства, що вже мають досвід веден-
ня бізнесу в Україні. Вони зацікавлені у нових ділових контактах для 
ведення бізнесу з компаніями даного регіону, постачання продуктів 
та обладнання, а також надання послуг. У цій брошурі Ви знайдете 
інформацію про учасників голландської торгової місії та їх пропозиції 
до співпраці. 

Організація голландської торгової місії до Дніпропетровська була 
б неможливою без цінної допомоги місцевих та обласних органів 
державної влади. Висловлюю нашу особливу вдячність Дніпропе-
тровській обласній раді, Дніпропетровській міській раді та Дніпропе-
тровській обласній державній адміністрації. Також ми вдячні Євро-
пейській Бізнес Асоціації (ЄБA), Дніпропетровському інвестиційному 
агентству та Дніпропетровській торгово-промисловій палаті, а також 
представникам місцевого бізнесу за надану допомогу в організації 
торгової місії.

Бажаю усім учасниками голландської торгової місії та їхнім україн-
ським партнерам успіху та взаємовигідної співпраці.

З повагою,

Кейс Кломпенхаувер
Посол Королівства Нідерландів в Україні 

Шановні пані та панове!

Кейс 
Кломпенхаувер

Посол Королівства 
Нідерландів в Україні



Kees 
Klompenhouwer

Ambassador of the 
Kingdom 
of the Netherlands to 
Ukraine

Dear Ladies and Gentlemen! 

Over the years, the economic relations between the Netherlands and Ukraine 
have seen continuous strengthening and intensification. The Netherlands 
reaffirmed its position as the third foreign direct investor in Ukraine. 
Currently there are about 250 Dutch companies active in Ukraine. Even 
though the recent concerning security and macroeconomic developments 
in the country directly impact the business climate, I am convinced that 
furthering economic cooperation between Ukraine and the Netherlands is 
vital and holds much opportunity for both sides. The present environment 
calls for an acceleration in the reformation of the Ukrainian economy and 
we are ready to assist in that process. That is why I am delighted that a 
Dutch Trade Mission will be visiting Dnipropetrovsk on 12-14 October 2015. 

I am convinced that different activities to be organized for the Trade Mission 
will provide excellent platforms for exploring new business opportunities 
and establishing lasting business relationships between Dutch and 
Ukrainian companies. 

The Dutch Trade Mission to Dnipropetrovsk comprises 25 companies 
interested in establishing or expanding cooperation with Ukrainian 
counterparts in the cities and regions of Dnipropetrovsk, and beyond in 
Ukraine. The composition of the Trade Mission reflects core sectors of the 
Dutch economy: agriculture, water, logistic and finance. The participants of 
the mission are predominantly small and medium-sized Dutch companies 
that are already experienced with doing business in Ukraine. They are eager 
to make new business contacts and connections in this region to do trade 
with, to supply their specific product or equipment to and/or to provide their 
specific services. This booklet offers an overview of all the participants in 
the Dutch Trade Mission, providing useful information on the companies’ 
backgrounds, activities and interests.

It would have been difficult to organize the visit of the Dutch Trade Mission 
to Dnipropetrovsk without the valuable commitment and support from the 
local and regional authorities. In this context, I would like to express our 
special thanks to Dnipropetrovsk Regional Council, Dnipropetrovsk City 
Council and Dnipropetrovsk Regional State Administration. We are also 
grateful to the European Business Association, Dnipropetrovsk Investment 
Agency, as well as the Dnipropetrovsk Chamber of Commerce and the 
representatives of local businesses for providing assistance in the Trade 
Mission.

Wishing all the participants of the Dutch Trade Mission, as well as their 
Ukrainian counterparts lots of success in developing a mutually profitable 
cooperation,

Sincerely yours,

Kees Klompenhouwer
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Ukraine 

Dear Ladies and Gentlemen!
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Consulate of the Kingdom of the Netherlands in Lviv:
42, Sakharov str., 
Lviv, 79012, Ukraine 
Consul: Bogdan Pankevych 
Т:  +380 32 297 19 06
Е:  raed@mail.lviv.ua
Opening hours: 
mon.-fri. from 10.00h till 17.00h.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine

Economic department:

7, Kontraktova Sq., 
Kyiv, 01901, Ukraine
T:  +38 044 490 82 00
F: +38 044 490 82 09
E:  kie-ea@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org

Економічний відділ:

Контрактова пл., 7 
Київ, 01901, Україна
Т:  +38 044 490 82 00
Ф: +38 044 490 82 09
Е:  kie-ea@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org

Консульство Королівства Нідерландів у Львові:
вул. Сахарова, 42,
Львів, 79012, Україна
Консул: Богдан Панкевич
Т:  +380 32 297 19 06
Е:  raed@mail.lviv.ua
Години прийому: 
пн.-пт. з 10.00 по 17.00 год.

Посольство Королівства Нідерландів в Україні

Офіс Радника з питань 
сільського господарства:

Контрактова пл., 7 
Київ, 01901, Україна
Т:  +380 44 490 82 23
Ф: +380 44 490 82 66
Е:  kie-lnv@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org

Office 
of the Agricultural Counsellor:

7, Kontraktova Sq., 
Kyiv, 01901, Ukraine
T:  +380 44 490 82 23
F: +380 44 490 82 66
E:  kie-lnv@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org

Астрід Дунселман 
Заступник голови 

економічного відділу

Astrid Dunselman 
Deputy Head 

of Economic Department

Еверт Ян Краєнбрінк
Голова 

економічного 
вдділу

Evert Jan Krajenbrink 
Head 

of Economic Department

Богдан Панкевич 
Почесний Консул

Bogdan Pankevych 
Honorary Consul
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АгроВент спеціалізується на виробництві та монтажі систем 
вентиляції та охолодження картоплі, цибулі та овочів. Поєднання 
консалтингу, інжинірингу, виробництва та монтажу обладнання 
дійсно робить довгострокове зберігання успішним та гарантує 
оптимальну якість продукції. В Україні компанія АгроВент 
працює з 2003 року. За цей час компанія успішно реалізувала 
безліч проектів. АгроВент має свою власну філію в Києві, де 
досвідчені співробітники консультують клієнтів щодо зберігання 
сільськогосподарської продукції. Також компанія АгроВент має 
свою власну кваліфіковану інженерну службу в Україні, яка 
здійснює повне обслуговування обладнання по усій території 
України.

Сфера інтересів компаній:
Компанія зацікавлена у зустрічах із виробниками овочів та кар-
топлі.

AgroVent is specialized in production and installation of ventilation 
and cooling equipment for potatoes, onions and vegetables. 
AgroVent’s consulting, engineering, production and installation of 
equipment really makes long term storage successful at optimum 
quality of produce. In Ukraine, AgroVent is active since 2003 and has 
realized many projects since then. AgroVent has its own subsidiary 
in Kiev where experienced staff advises customers about storage of 
agricultural produce. Agrovent has its own skilled service engineers 
in Ukraine who conduct maintenance on all supplied installations.

Interest of the company: 
We would like to cooperate with the vegetable producers who are 
looking for the equipment for potato and vegetable storages.

АгроВент Україна

AgroVent Ukraine

Андрій Романенко
Директор 

Andrii Romanenko 
Director

T: +38 095 129 96 30

E: agritema@gmail.com

Андрій Марущак
Менеджер з розвитку бізнесу 

Andrii Marushchak 
Business Development Manager

T: +38 098 271 70 70

E: agroventua@gmail.com

вул. Академіка Заболотного, 
150 А, оф. 21,

Київ, 03020, Україна

150 A, Zabolotnogo 
Akademika str., Office 21,

Kyiv, 03680, Ukraine

www.agrovent.com.ua

T: +38 044 596 54 90

F: +38 044 596 54 91

E: agroventua@gmail.com

AgroVent BV

www.agrovent.nl

Gildenweg 18,

8304 BC Emmeloord,

The Netherlands

T: +31 (0)52 763 61 50

F: +31 (0 52 763 61 55

E: info@agrovent.nl
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Компанія АТМ допомагає в організації імпорту/експорту та 
інвестицій для клієнтів як на постійній, так і на проектній основі. 
АТМ надає послуги з оформлення сертифікації, забезпечення 
логістики, маркетингу та юридичного супроводу для українських 
компаній, які експортують до країн Західної Європи та для 
зарубіжних компаній, які започатковують бізнес в Україні.

Сфера інтересів компаній:
АТМ зацікавлена у встановленні контактів із компаніями, які пла-
нують співпрацю та експорт до країн Західної Європи.

ATM manages import/export and investment for its clients on 
a project or permanent basis. We offer certification, logistics, 
marketing and legal support to Ukrainian companies exporting their 
products to Western Europe, and to foreign companies setting up 
business in Ukraine.

Interest of the company: 
Trade and import/export partners.

АТМ Трейд Менеджмент

ATM Trade Management

Арно Клайбрук

Директор 

Arno Klijbroek 

Director

T: +38 050 310 38 25

E: ajk@a-t-m.com.ua

вул. Заньковецької, 5/2-12,

Київ, 01001, Україна

5/2-12, Zankovetska str., 

Kyiv, 01001, Ukraine

www.a-t-m.com.ua

T: +380 44 278 22 28

E: ajk@a-t-m.com.ua

ATM Trade Management
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ATF (Azul Transport & Forwarding) offers international transport, 
forwarding and logistics services to and from Ukraine. The head office 
of ATF is in Kyiv, considering of opening an office in Dnipropetrovsk 
in case of sufficient demand.

The owner of ATF has over 35 year experience in the branch.

Interest of the company:
ATF (Azul Transport & Forwarding) offers international transport, 
forwarding and logistics services to and from Ukraine.

АТФ (Azul Transport & Forwarding) пропонує експедиторські 
та логістичні послуги, послуги з міжнародного перевезення 
з / до України. Головний офіс ATF знаходиться в Києві, але 
у разі достатнього попиту, наступний офіс буде відкритий 
також в Дніпропетровську.

Власник ATF має більш ніж 35-річний досвід роботи в галузі.

Сфера інтересів компанії:
АТФ (Azul Transport & Forwarding) пропонує експедиторські 
та логістичні послуги, послуги з міжнародного перевезення 
з / до України.

»Азул Транспорт & Форвардінг»

Azul Transport & Forwarding

 

Пітер Хагендоорн

Власник 

Pieter Hagendoorn 

Owner/CEO

T: +41 79 503 64 75

T: +38 093 504 22 80

E: azultransportandforwrding

@gmail.com

M: +41 79 503 64 75

T: +38 093 504 22 80

E: azultransportandforwrding

@gmail.com

Azul Transport & Forwarding

73 Avenue Robert Schuman,

68100 Mulhouse, France

M: +41 79 503 64 75
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Бізнес-клуб «Київ-Нідерланди» – міжнародне бізнес-співтова-
риство, представництва якого діють на території України та 
Королівства Нідерландів. Основна місія – розвивати взаємови-
гідне ділове співробітництво України з Нідерландами та іншими 
країнами ЄС. Експерти та консультанти клубу пропонують прак-
тичні рішення для компаній, зацікавлених у виведенні товарів і 
послуг на європейські ринки. Базування представництв (офісів) 
клубу як у Києві, так і в Нідерландах, забезпечує оперативний 
доступ до необхідних зв'язків і контактів, дозволяє володіти 
найактуальнішою інформацією про особливості ведення бізнесу 
в країнах ЄС. Діяльність бізнес-клубу «Київ-Нідерланди» спря-
мована на досягнення головного результату – успішна робота 
бізнесу на нових ринках. Приєднуйтесь до Клубу успішних євро-
пейських бізнесменів!

Сфера інтересів компанії:
Будемо раді встановленню нових контактів із голландськими 
та українськими підприємствами щодо членства в бізнес клубі 
«Київ-Нідерланди».

Business Club «Kyiv-the Netherlands» – is international business 
community, representatives of which operate on the territory of 
Ukraine and the Kingdom of the Netherlands. The main mission is 
to develop mutually beneficial business cooperation of Ukraine with 
the Netherlands and other EU countries. Clubs experts and consul-
tants offer practical solutions for companies interested in the output 
of goods and services to European markets. Representative Club 
offices both in Kyiv and in the Netherlands, provides quick access to 
the necessary contacts and communications, allow using the latest 
information on doing business in the EU. Activities of Business Club 
«Kyiv-the Netherlands» aim to achieve the main result – successful 
work of business in new markets. Join the Club of successful Euro-
pean businessmen!

Interest of the company:
We are looking forward to making new contacts with Dutch as 
well as Ukrainian companies/entrepreneurs for the membership in 
Business Club Kyiv-The Netherlands to achieve business goals.

Бізнес клуб Київ-Нідерланди

Business Club Kyiv-The Netherlands

Ханс Рамакерс
Президент 

Hans Ramaekers
President

T: +38 066 429 17 33

E: Hansramaekers61@gmail.com

В’ячеcлав Андрійко
Партнер 

Vyacheslav Andriiko
Partner

T: +38 095 526 48 66

E: nissa-555@inbox.ru

вул. Микільсько-Ботанічна, 
17/19, офіс 50, 

Київ, 01033, Україна

17/19, Mykіlsko-Botanichna str., 
office 50,

Kyiv, 01033, Ukraine

www.bckn.com.ua
T: +38 066 429 17 33

E: Hansramaekers61@gmail.com

Business Club 
Kyiv-The Netherlands

www.bckn.com.ua
Keizersgracht 241, Office 241,

1016 EA Amsterdam,
The Netherlands

T: +38 066 429 17 33
E: Hansramaekers61@gmail.com
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Торгово-промислова палата 
Бенілюкс – Україна 

Chamber of Commerce 
BeNeLux – Ukraine NPO

Юрій Каллаш
Віце Президент 

Iurii Kallash 
Vice President

T: +38 067 440 97 40

E: kallash@membrana.kiev.ua

вул. Електриків, 23-Б, 
Київ, 04176, Україна

23-B, Elektrykiv str., 
Kyiv, 04176, Ukraine

www.ukr.cham.net
T: + 38 067 440 97 40
Ф: + 38 044 417 97 40 
E: ukr.cham@mail.be

Chamber of Commerce 
BeNeLux – Ukraine NPO

Vadinushof 24,
3453 JK De Meern, 

The Netherlands

Jacare House,
Huibrechstraat 32,
2500 Lier, Belgium

E: tanjafedoryaka@live.nl

Торгово-промислова палата Бенілюкс-Україна як некомерційна орга-
нізація, що надає послуги неасоційованим компаніям (тільки для чле-
нів), була створена 5 вересня 1991 року, менш ніж через два тижні від-
разу після проголошення незалежності України. 
Завдяки торгово-промисловій палаті в Україні представлені такі ком-
панії як Metro (Макро Holding), SunInterbrew, Philips Lighting (Massive), 
Kraft Jacobs Suchard і ще близько 50 компаній, заснованих в країнах 
Бенілюксу. Було укладено значні угоди з такими підприємствами як 
Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, «Фармак», «Артеріум», 
«АвтоКрАЗ», ЗАТ «Бориспільський автозавод», «Авіста», «Агромат», 
Енсо Груп, «Завод ім.Ковальської», корпорація «Укрбудматеріали», 
«Союз-Віктан», «Петрус», «Круг», «Галактон», «Вінніфрут», мережа рес-
торанів швидкого харчування «Артфуд», ВАТ «Чернігівське хімволок-
но», ВАТ «Швидко», «БМ Транс» ТОВ, УВК, «Укрнафта», «Укрінформ», 
та інші.

Сфера інтересів компанії:
• Проведення маркетингових досліджень зовнішнього ринку ЄС для 

розвитку торгових відносин;
• Підтримка та сприяння українським партнерам у Брюсселі при на-

лагодженні торгових відносин з ЄС; 
• Укладання субпідрядних договорів з голландськими виробниками – 

з членами Палати;
• Аутсорсинг в сфері торгівлі та послуг, що пропонують голландські 

компанії – з членами Палати.

The Chamber of Commerce BeNeLux – Ukraine was established as 
a Non Profit Organization intended for non-associated companies 
(Members only) on September 5, 1991, less than two weeks after the 
independence of Ukraine. 
The Chamber has introduced Metro (Makro Holding), Suninterbrew, 
Philips Lighting (Massive), Kraft Jacobs Suchard and some 50 Ben-
elux based companies into Ukraine. It has materialized major deals 
in the EU for Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant, Far-
mak, Arterium, AutoKraz, CJSC Borispil Automobile Plant, Avista, 
Agromat, Enso Group, Kovalska, UkrBudMaterialy, Soyuz-Victan, 
PetRus, Krug, Galacton, Vinnifruit, Fast food Systems/Artfood, 
OJSC Chernigovskoye Khimvolokno, JSC Rapid, BM Trans LLC, 
UVK, Ukrnafta, Ukrinform a.o.

Interest of the company:
• Servicing EU export marketing and sales execution;
• Supporting Brussels EU application;
• Subcontracting Dutch production Members Chamber;
• Outsourcing Dutch trade and service Members Chamber.
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OPTICAL SORTING SOLUTIONS

«Концепт Інженірс»

Concept Engineers B.V.

Роб Борнштайн

Менеджер з розвитку ринку

Rob Bornstein

Manager Market Development

T: + 31 641 88 68 87

E: rob.bornstein@

conceptengineers.nl

www. conceptengineers.nl

T: + 31 (0)40 235 47 60

Ф: +31 (0)40 235 47 69

E: sales@conceptengineers.nl

Concept Engineers B.V

www.conceptengineers.nl

Hoppenkuil, 12, 

5626 DD Eindhoven, 

The Netherlands

T: +31 (0)40 235 47 60

F: +31 (0)40 235 47 69

E: sales@conceptengineers.nl

Компанія «Концепт Інженірс» була заснована у 1999 році і почала 
виробництво оптичних сортувальних машин для харчової та пе-
реробної промисловості.
Протягом 15-ти років відділ розвитку та досліджень компанії 
«Концепт Інженірс» дуже активно розробляв та вдосконалював 
програмне забезпечення, методи виявлення різноманітних 
дефектів продуктів, технологію обробки зображень та систему 
віброподачі продукту. 
Інноваційні оптичні сортувальні машини компанії «Концепт 
Інженірс» дають можливість виробляти харчові продукти, за 
сучасними вимогами найбільш вимогливіших споживачів.

Сфера інтересів компанії:
Ми шукаємо компанії, які займаються обробкою фруктів і овочів, 
та хочуть дізнатися більше про переваги оптичного сортування.

In 1999 Concept Engineers was established and started production 
of Optical Sorting Machines for the food processing industry.
In 15 years the impressive R&D department of Concept Engineers 
has developed detection techniques and matching processing soft-
ware, machines and infeed vibrators in a vast pace. 
The innovative Optical sorters of Concept Engineers enable the food 
processors to meet the modern demands of the more demanding 
consumers.

Interest of the company:
We are looking for fruit and vegetable processing companies who 
want to learn more about the advantages of optical sorting.
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Danieli Corus є одним з провідних світових постачальників 
промислового обладнання для доменного виробництва 
і виплавки сталі киснево-конверторним способом. Наш 
комплексний портфель технологій доменного виробництва 
надає сталеливарним компаніям з інтегрованою системою 
виробництва технологію вогнетривкої футеровки для 
тривалого використання, навіть при високій продуктивності 
виробничого процесу та/або при використанні сировини 
низької якості. Ми виконуємо проекти у різних країнах світу, 
обсяг яких варіюється від ремонту і модернізації існуючого 
промислового обладнання до побудови цілковито нової 
ділянки доменного виробництва. Наша провідна технологія 
управління процесом, а також метод десульфурації при 
виплавці сталі киснево-конверторним способом забезпечує 
високу гнучкість і надійність низьковитратних операцій при 
досягненні максимальної ефективності та продуктивності 
виробничого процесу. 

Сфера інтересів компанії:
Ми зацікавлені у співпраці з виробниками сталі, з якими ми 
могли б працювати у форматі »постачальник-клієнт».

Danieli Corus is one of the world’s leading suppliers of plant equip-
ment in the blast furnace ironmaking and basic oxygen steelmak-
ing. Our comprehensive portfolio of blast furnace ironmaking tech-
nology provides integrated steelmakers with the longest campaign 
lives even when operating at high productivity and/or on lower 
quality raw materials. We execute projects around the world and 
with scopes varying from repairs and revamps of existing plant 
equipment all the way up to entire greenfield blast furnace plats. 
Our leading process control technology and desulphurization 
technology for basic oxygen steelmaking offers steel producers 
the highest flexibility and reliability in low-cost operations while 
achieving the highest possible hit rates. 

Interest of the company:
We are looking for integrated steel producers with whom we could 
work in a client-supplier relationship. 

Даніелі Корус

Danieli Corus

Волтер Вортреффліч
Головний фінансовий 

менеджер – країни СНД 
Walter Vortrefflich 

Key Account Manager – 
CIS Countries

T: +31 651 39 34 55
E: walter.vortrefflich@danieli-

corus.com

Юрій Сергієнко
Комерційний директор

Yuriy Sergienko 
Commercial Director 

T: +38 056 790 43 37
E: y.sergiyenko@ukraine.

danieli.com

вул. Глінки, 2, офіс 301,
Дніпропетровськ, 

49000, Україна

2, Glinky str., office 301,
Dnіpropetrovsk, 49000, 

Ukraine

www.danielie-corus.com
T: + 380 567 904 301 

E: y.sergiyenko@ukraine.
danieli.com 

Danieli Corus
www.denieli-corus.com

Rooswijkweg 291, 
1951 ME Velsen-Noord, 

The Netherlands

T: +31 (0)25 150 05 00
F: +31 (0)25 150 05 01
M: +31 (0)64 670 09 54

E: Edo.Engel@danieli-corus.com
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Daxx, голландська компанія із підбору ІТ-персоналу та інже-
нерних кадрів, заснована у 1999 році у Нідерландах. Компанія 
пропонує послуги із програмної та інженерної розробки від-
даленими командами висококваліфікованих спеціалістів. Ми 
знайдемо для вас співробітників, які відповідають всім необхід-
ним стандартам, потребам і якнайкраще підходять до корпора-
тивної культури вашої компанії. Ви можете додати досвідчених 
розробників та інженерів, які будуть працювати із наших офі-
сів в Україні, до своїх внутрішніх in-house команд за допомогою 
дистанційного співробітництва або релокації протягом місяця. 
Більше 100 компаній із 15 країн світу вже обрали Daxx, а 60% 
наших клієнтів знаходяться у Нідерландах.

Сфера інтересів компанії:
Ми хотіли б зустрітися із нашими потенційними клієнтами: ком-
панії із розробки програмного забезпечення, інноваційні стар-
тапи, діджитал агентства, інтернет-магазини, або інжинірингові 
компанії, які потребують досвідчених розробників програмного 
забезпечення, інженерів, випробувачів якості програм, HTML 
кодерів, бізнес-аналітиків, CAD розробників, а також будь-яких 
інших ІТ чи інженерних фахівців.

Daxx, a Dutch IT and Engineering staffing company, founded in 1999 
in the Netherlands offers remote software teams for any web, mobile 
or desktop technology stack. We match you with staff who fit your 
standards, needs, and company culture. You can add experienced 
developers and engineers from our offices in Ukraine to your in-
house team through remote collaboration and relocation within a 
month. Over 100 businesses from 15 countries have chosen Daxx 
and 60% of our customers are from the Netherlands. 

Interest of the company: 
We would like to meet with our potential customers: software houses, 
innovative startups, digital agencies or engineering companies that 
are in need of experienced software developers, quality assurance 
testers, HTML coders, business analysts, CAD drafters and any 
other IT or engineering professional.

DAXX

DAXX

Наут Бонгерс
Менеджер 

з підтримки бізнесу 
Noud Bongers 

Business Support manager
T: +31 753 02 00 11

E: noud.bongers@daxx.com

Ерік Гмеліг Мейлінг
Менеджер 

міжнародних проектів
Erik Gmelig Meyling 

International Business Manager 
T: +31 753 02 00 18

E: erik.gmelig@daxx-staffing.com

пр-т Московський, 11-а,
Київ, 04073 Україна

11a, Moskovs'kyi ave., 
Kyiv, 04073, Ukraine

www.daxx.com
www.daxx-engineering.com

T: +31 (0)75 302 0018
E: contact@daxx.com

 

DAXX
www.daxx.com 

www.daxx-engineering.com

Zaandijkerweg 8, 
1521 AX Wormerveer, 

The Netherlands 

T: +31 (0)75 655 96 55
E: contact@daxx.com
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Компанія «Декоплант» заснована в 2003 році як спільне голланд-
сько-українське підприємство. Діяльність компанії спрямована 
на виробництво та продаж високоякісного садивного матеріалу 
троянд, ягідних культур та плодових дерев.
В 2004 році було розпочате власне виробництво саджанців тро-
янд. Понад 10 років персонал компанії «Декоплант» докладає 
максимум зусиль для виробництва саджанців високої якості. 
Завдяки активній участі голландських партнерів, компанія отри-
мала доступ до новітніх технологій виробництва та змогла вста-
новити нові стандарти якості посадкового матеріалу на ринку 
України.
Сьогодні компанія «Декоплант» – один з провідних гравців на 
ринку садивного матеріалу. Щороку компанія виробляє та про-
дає біля 1 мільйона саджанців.
Компанія «Декоплант» завжди орієнтувалась на потреби та ін-
тереси споживачів. Можливо тому виробництво рослин високої 
якості стало не лише метою компанії, але й бізнес-філософією.

Сфера інтересів компанії:
Компанія «Декоплант» шукає партнерів для реалізації саджанців 
декоративних та плодово-ягідних культур. Перевага надається 
компаніям із налагодженою клієнтською базою та логістичною 
мережею і регіоні.

Dekoplant ltd. was founded in 2003 as a Dutch-Ukrainian joint 
venture company. Since the very beginning, the main focus of the 
company was production and sales of high quality plant material of 
rosebushes, berry plants and fruit trees.
In 2004, Dekoplant ltd. founded the first rose plantation. For over 
more than 10 years, specialists of Dekoplant have been working 
hard to grow high quality plants. Together with the Dutch partner, 
Dekoplant got access to the newest production technologies and 
was able to introduce new standards of plants on the Ukrainian 
market.
Today Dekoplant ltd. is a leading company on the market of plants, 
which is well known in Ukraine. Every year, the company grows and 
sells about 1 million of plants. 
Dekoplant ltd. has always been focusing on the needs and interests 
of the clients. That is why the production of high quality plants 
became not only the aim of the company, but also its business 
philosophy.

Interest of the company: 
Find business partners for trading of ornamental and fruit plant 
material. with existing trading network and developed logistics in 
the region.

ТОВ Декоплант

Dekoplant ltd

Олександр Дусанюк
Генеральний директор 
Oleksandr Dusanyuk 

CEO
T: +38 050 504 54 48

E: alex@dekoplant.com.ua

Сергій Безкостий
Комерційний директор

Serhiy Bezkostyy 
Commercial director 

T: +38 067 433 37 73
E: bez@dekoplant.com.ua

вул. Келецька, 53, офіс 320,
Вінниця, 21027, Україна

53, Keletska str., office 320, 
Vinnytsya, 21027, Ukraine

www.dekoplant.com.ua 
T: + 38 043 250 94 94
Ф: + 38 043 250 94 94

E: info@dekoplant.com.ua
 

Dekoplant ltd
Burgemeester Wittestraat 21,

5616 DA Eindhoven,
The Netherlands

T: +31 (0)65 345 31 29
F: +31 (0)40 293 24 79

E: peter.cox@roath.nl
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Діфко Інтернешинал Б.В. спеціалізується на розробці та управ-
лінні аграрними проектами в умовах ринків, що розвиваються за 
наступними напрямками: рослинництво, молочне тваринництво, 
м’ясне тваринництво (яловичина, телятина, курятина та свини-
на). Ми застосовуємо практичний підхід з максимальним вико-
ристанням можливостей та мінімізацією ризиків, а також зосе-
реджуємося на щоденному управлінні процесом виробництва 
та зниженні витрат на 1 кг проданої продукції. З використанням 
«розумних» технологій, таких як моніторинг посівів Fiedlook, 
системи управління молочною фермою та годівлею ми оптимізу-
ємо виробничі процеси на Вашому господарстві.

Difco International BV is specialized in the development and 
management of agricultural projects in emerging market in the 
following fields: milk production, meat production (beef, veal, poultry 
and pig) and crop production. We promote a practical approach in 
which using the opportunities and minimizing the risks is the central 
theme. We focus on day to day management and low cost price per 
kg product sold. With the use of SMART farming technology such as 
Fiedlook crop monitoring, dairy farm and feed management systems 
we optimize the production process on your farm.

Діфко Інтернешинал Б.В.

Difco International B.V.

Рене Кремерс

Керуючий директор

Rene Kremers

Managing Director

T: + 31 653 72 07 48

E: r.kremers@ploegint.nl

вул. Рибальська, 22,
Київ, Україна

22, Rybalska str., 
Kyiv, Ukraine

www.difco.nl

T: +38 097 952 22 73

E: roma.puchko@gmail.com

Difco International BV

www.difco.nl

Europaplein 30-S,

8916 HH Leeuwarden, 

The Netherlands

T: +31 (0)58 215 42 88

E: info@difco.nl
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EM Трейдінг Інтернешинал є міжнародною торговою компанією, 
що постачає хімікати, та, головним чином, мінерали. Ми прода-
ємо сировину у Європі, США, Африці, Азії та Австралії. Ми орі-
єнтуємося на високу якість за найкращими цінами в поєднанні 
з відмінним сервісом і знанням властивостей продуктів та їх за-
стосування.

Сфера інтересів компанії:
Імпорт з України.

EM Trading International is an international trading company in 
chemicals, especially minerals. We trade raw materials to Europe, 
US, Africa, Asia and Australia. We focus on high quality for the best 
prices combined with excellent services and knowledge about 
product properties and applications.

Interest of the company:
Import from Ukraine.

ЕМ Трейдінг Інтернешинал

EM Trading International

Ернст ван Раалте

Голова правління

Ernst van Raalte

CEO

T: + 31 646 45 61 26

E: info@

emtradinginternational.com

www.emtradinginternational.com 

T: +31 (0)64 645 61 26

E: info@

emtradinginternational.com

 

EM Trading International

www.emtradinginternational.

com

Oosterboeren 3,

9873 TG Gerkesklooster, 

The Netherlands

T: +31 (0)64 645 61 26

E: info@

emtradinginternational.com
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Грімко Трейд Холланд представляє в Україні, Росії та інших 
країнах СНД голландські продукти харчування, столові прибори 
та професійний одяг. Починаючи з 2011 року компанія працює 
в секторі харчової промисловості, надаючи інформаційну 
підтримку та консультуючи компанії, які бажають придбати 
якісне голландське обладнання для харчової промисловості.

Сфера інтересів компанії:
Пошук партнерів для реалізації голландських продуктів 
харчування, столових приборів та професійного одягу; 
обладнання для консервної галузі, конвеєрних ременів 
та ланцюгів, охолоджувальне та морозильне обладнання, 
промислові системи очищення та миття.

Grimco Trade Holland represents and exports the Dutch premium 
quality foodstuffs, cutlery & professional clothing to Ukraine, Rus-
sia and other CIS countries. Starting from 2011 the company is 
also active in food processing and packaging sector, providing 
consultancy and informational support for companies which are 
looking for high quality Dutch food processing equipment.

Interest of the company: 
Grimco Trade Holland: 
• Prospects for Dutch foodstuffs, cutlery & professional clothing;
• Prospects for Dutch suppliers of processing equipment for the 

canning industry, conveyor belts and chains, cooling & freezing 
equipment, industrial cleaning systems, industrial washing sys-
tems.

Грімко Трейд Холланд

Grimco Trade Holland

Бенно Грімберг
Директор Грімко Трейд 

Холланд та координатор PIB 
FoodTechLink Україна 

Benno Grimberg 
Director Grimco Trade 

Holland & Coordinator PIB 
FoodTechLink Ukraine
T: +38 044 428 81 13

E: info@grimco.nl

Наталія Горбаченко
Менеджер проектів

Natalia Gorbachenko 
Project Manager & Liaison Manager 

T: +38 044 428 81 13

E: n.gorbachenko@grimco.
com.ua

вул. Братська, 8, оф. 203, 
Київ, 04071

8, Bratska str., Office 203,
Kyiv, 04070, Ukraine 

www.grimco.com.ua
T: +38 044 428 81 13

E: n.gorbachenko@grimco.
com.ua

 
Grimco Trade Holland
www.grimco.com.ua

Hooiraamhoek 76,
7546 MB Enschede, 

The Netherlands 

T: +31 (0)53 478 04 43
E: info@grimco.nl
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HA Quality Minerals пропонує високоякісні мінеральні продукти 
із природних речовин, які сприяють доброму здоров'ю 
та самопочуттю людей і тварин. Лінія продуктів включає 
сировину та готову продукцію. Ми прагнемо до постійного 
вдосконалення співвідношення ціна-якість, тому обираємо 
найкращих постачальників і переймаємо цінний досвід з 
усього світу. Завдяки висококваліфікованим знанням і досвіду 
ми обслуговуємо наших клієнтів на високому рівні.

Сфера інтересів компанії:
Ми прагнемо дізнатися, чи буде для нас доцільним купувати 
бішофіт в українських гірничодобувних компаніях, щоб надалі 
продавати його у Західній Європі, США, Австралії та ПАР.

HA Quality Minerals offers high quality mineral products of natural 
resources to serve the world with products that are able to support 
human and animal health and wellbeing. The productline includes 
raw materials and finished products. We are dedicated to con-
tinuous improvement of the quality-to-price ratio and therefore we 
explore the world for the best suppliers and the best knowledge. 
With inhouse highly qualified knowledge and experience we pro-
vide the highest service to our customers. 

Interest of the company:
We would like to find out whether it is interesting for us to buy 
bischofite from Ukraine mining companies to trade it to the rest of 
Western Europe, USA, Australia and South Africa (country). 

»ЕйчЕй Кволіті Мінералз»

HA Quality Minerals

Янна Хайнен

Голова Правління

Janna Heinen

CEO

T: + 31 655 30 74 12

E: info@haqualityminerals.com

www.haqualityminerals.com

T: +31 (0)59 286 41 41

E: info@haqualityminerals.com

 

HA Quality Minerals

www.haqualityminerals.com

Westerend 3,

9461 EG Geiten, 

The Netherlands

T: +31 (0)59 286 41 41

E: info@haqualityminerals.com



19

ТОВ «ЕйчЗетПіСі» – це одна із найбільших в світі компаній, 
яка має більш ніж 100-річний досвід професійної селекції, 
насінництва та виробництва картоплі. ТОВ «ЕйчЗетПіСі 
Україна» активно працює з 2011 року. В Україні компанія 
пропонує 16 зареєстрованих високоякісних сортів картоплі, 
різних за стиглістю та призначенням. Спеціалісти компанії 
забезпечують технологічну підтримку вирощування, допомогу 
в бізнес-плануванні та супровід проектів в картоплярстві.

Сфера інтересів компанії:
Компанія зацікавлена у співпраці з виробниками картоплі.

HZPC is one of the world’s largest seed potato companies with 
more than 110 years of experience in the field of breeding, growing 
and marketing of seed potatoes. HZPC Ukraine was established 
in 2011. Since that time 16 highly productive HZPC varieties were 
registered in Ukraine. The company offers technological support, 
assistance in business planning and potato projects in different 
regions of Ukraine.

Interest of the company: 
Trading in seed potato, agro support to potato growers.

ТОВ «ЕйчЗетПіСі Україна»

HZPC Ukraine, LLC 

Ігор Чечітко

Директор

Igor Chechitko

Director

T: + 38 067 258 23 25

E: i.chechitko@hzpc.com.ua

вул. Берковецька, 6-А 
Київ, 04128, Україна

6-A, Berkovetska str., 
Kyiv, 04128, Ukraine

www.hzpc.com.ua

T: +38 067 258 23 25

Ф: +38 044 400 51 00

E: info@hzpc.com.ua

HZPC Holand B.V.

www.hzpc.com

Edisonweg 5,

8501 XG Joure, 

The Netherlands,

P.O.Box 88, 

8500 Joure, 

The Netherlands 

T: +31 (0)51 348 98 88 

F: +31 (0)51 348 98 44



20

ING is a global financial institution with a strong European base. 
More than 53,000 employees of ING offer retail and commercial 
banking services to customers in over 40 countries. ING strengths 
include well-known, strong brand with positive recognition from 
customers in many countries, strong financial position, omnichan-
nel distribution strategy and international network.

Interest of the company:
ING Bank supports large Ukrainian companies and international 
business with special industry focus. ING Bank Ukraine offers a 
variety of financing products designed to meet specific require-
ments of the customers. The product choice comprises Structured 
Finance, Corporate & FI Lending, Financial Markets, Trade Finance 
Services, Payments and Cash management.

ІНГ є глобальним фінансовим інститутом із сильною європей-
ською базою. Понад 53000 співробітників ING пропонують 
роздрібні і комерційні банківські послуги для клієнтів у більш 
ніж 40 країнах світу. Сильні сторони ING включають відомий, 
сильний бренд із позитивним визнанням від клієнтів у багатьох 
країнах, стійке фінансове становище, багатоканальні дистри-
буційні стратегії розподілу та міжнародну мережу.

Сфера інтересів компанії:
ІНГ Банк надає підтримку великим українським та міжнарод-
ним компаніям, зокрема тим, що працюють в галузі промис-
ловості. ІНГ Банк Україна пропонує різноманітні фінансові 
продукти, призначені для задоволення індивідуальних вимог 
клієнтів. Продуктова лінійка представлена послугами зі струк-
турованого фінансування, корпоративного кредитування, по-
слугами фінансових ринків, торгового фінансування, управ-
ління грошовими операціями.

«ІНГ Банк Україна» 

ING Bank Ukraine 

Олексій Мостовий

Начальник 

кредитного управління 

Alexei Mostovoy

Head of Corporate 

and FI Lending Division

T: + 38 044 230 30 30

M: +38 050 387 01 05 

E: Alexey.Mostovoy@

ingbank.com

Бізнес-центр »Поділ Плаза»
вул. Спаська 30-А,

Київ, 04070, Україна 

Business Centre »Podil Plaza»
30-A, Spaska str.,

Kyiv, 04070, Ukraine

www.ingukraine.com

T: +38 044 230 30 20

Ф: +38 044 230 30 40

E: Kiev.News@ingbank.com

ING Bank N.V.

www.ing.com

Bijlmerplein 888,

1102 MG Amsterdam, 

The Netherlands

T: +31 (0)20 563 98 22
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Kara Energy Systems is a company specialised in heating systems 
since 1910 and heating systems fuelled with Biomass since 1965. 
This experience made the KARA Combustion System to what it is 
these days. Reliable, great quality, extreme long lifecycle and ulti-
mate combustion. This leads to great efficiency of your plant and 
low emissions. KARA Energy Systems is about know-how, custom 
made, turnkey and environment friendly. KARA Energy Solutions will 
manufacture the systems starting from 2016 in Ukraine. Together 
with our Ukrainian partner Ukrteplo we erect an industrial plant in 
Kiev to manufacture the KARA Systems for the Ukrainian market. 

Interest of the company:
• We are specialists in generating heat from the best available Bio-

mass. A combination of generating heat and power is another 
possibility.

• We are looking for companies and communities which have made 
the decision to no longer depend on gas. We can offer solutions 
custom made on biomass instead of gas and coal.

• We are looking for companies that want to be sure that they make 
the right choice of the heating system.

Компанія «Kара Енерджі Системс» спеціалізується на виробництві 
систем опалення з 1910 р., а на системах опалення, що працюють 
на біомасі, з 1965 р. Цей досвід дозволив досягти сьогоденного 
рівня якості систем спалення KARA – надійні, довговічні системи, 
що забезпечують повне згоряння палива. В свою чергу це призво-
дить до високого ККД енергоустановок й низького рівня викидів. 
KARA Energy Systems володіє «ноу-хау», виробляє екологічно чис-
те обладнання »під ключ» по завданню замовника. Ми виготовляє-
мо багато варіантів обладнання для виробництва теплової енергії і, 
якщо потрібно, також для електроенергії. Звертайтеся до нас і ви 
отримаєте найкраще рішення.

Сфера інтересів компанії:
• Ми – спеціалісти з міського теплопостачання, якщо можливо, то 

у комбінації з електроенергією;
• Шукаємо агентів для перепродаж;
• Шукаємо компанії, які вирішили бути »зеленими» й незалежни-

ми від викопних палив;
• Шукаємо компанії, які хочуть бути впевненими, що зроблять 

правильний вибір системи спалювання. Для нас буде честь про-
консультувати вас.

«КАРА Енерджі Системз»

KARA Energy Systems

Віллі Байен

Менеджер з питань 

міжнародної торгівлі

Willy Bijen

International Sales Manager 

T: +31 653 15 52 11

М: +38 067 370 43 15

E: w.bijen@kara.nl

www.evwholding.ro

www.kara.nl

T: + 38 032 227 19 20

Ф: + 38 032 227 19 19

E: a.tyslychenko@daf.lviv.ua

KARA Energy Systems

www.kara.nl

Plesmanweg 27,

7602 PD Almelo, 

The Netherlands 

T: +31 (0)54 687 65 30

E: w.bijen@kara.nl
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KLM є одним із лідерів європейської авіа індустрії. Ми пропону-
ємо прямі рейси із Києва (аеропорту Бориспіль) до Амстердаму /
до аеропорту Схіпхол і Парижу / аеропорту Шарль-де-Голль із 
досконалою процедурою пересадки між трансферними рейса-
ми через ці аеропорти до пунктів призначення в Європі та на 
інших континентах, пропонуючи перевезення як пасажирів, так і 
вантажів. В цілому KLM здійснює рейси до 315 місць в 115 краї-
нах, та перевозить понад 85 млн пасажирів на рік.

Сфера інтересів компанії:
KLM Royal Dutch Airlines пропонує спеціальні умови корпоратив-
ним клієнтам, що дозволяє компаніям оптимізувати витрати на 
свої подорожі. Мета, яку ми ставимо – представити наші мож-
ливості корпоративним клієнтам і охарактеризувати переваги 
використання наших послуг. Спеціальні умови можуть бути за-
пропоновані корпоративним клієнтам при здійсненні ними по-
льотів авіалініями KLM Royal Dutch Airlines через посередництво 
туристичного агентства, яке співпрацює з цією компанією.

KLM Royal Dutch Airlines is at the forefront of the European air-
line industry. We offer direct flights from Kyiv (Boryspil Airport) to 
Amsterdam / Schiphol Airport and Paris / Charles de Gaulle Airport 
with strong transfer product via these airports to European and inter-
continental destinations for passengers and cargo. In general KLM 
Royal Dutch Airlines operates flights to 315 cities in 115 countries, 
carring more than 85 million passengers per year.

Interest of the company :
KLM Royal Dutch Airlines offer special conditions for corporate cli-
ents, this allows companies to optimize their travel cost. Our aim is 
to introduce our possibilities for potential corporate customers and 
describe their advantages. Special corporate conditions for flying 
with KLM Royal Dutch Airlines can be given to Corporate client via 
Travel agency, which serves this company.

KLM Королівські голландські авіалінії

KLM Royal Dutch Airlines

Марина Хоменко

Фінансовий менеджер 

Maryna Khomenko

Account manager

T: + 38 044 496 35 90

E: makhomenko@airfrance.fr

вул. Івана Франка, 34/33,
Київ, 01030, Україна 

34/33, I. Franko str., 
Kyiv, 01030, Ukraine

www.airfrance.ua, 

www.klm.ua 

T: +38 044 496 35 90

E: makhomenko@airfrance.fr

KLM Royal Dutch Airlines

www.klm.com

P.O. Box 7700, 

1117 ZL Schiphol, 

The Netherlands

T: +31 (0)20 649 91 23

E: makhomenko@airfrance.fr
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DAF Center L’viv (PE «Matsko Truck Service») є офіційним дилером 
голландського заводу-виробника DAF у Західній Україні. Ком-
панія успішно працює і розвивається з 2012 року, пропонуючи 
клієнтам найкращі продукти та послуги. «Matsko Truck Service» 
не тільки надає послуги, але і продає повний асортимент ванта-
жівок DAF серій XF, CF, LF і запасних частин. 

Сфера інтересів компанії:
Розширення присутності на ринку транспортних послуг, збіль-
шення обсягу продажів вантажівок DAF та запасних частин до 
них.

DAF Center L’viv (PE «Matsko Truck Service») is the official dealer of 
the Dutch manufacture DAF in the Western Ukraine.
From 2012 the company successfully operates and develops its 
activities offering customers the best products and the best services. 
«Matsko Truck Service» not only provides services but also sells the 
entire range of DAF truck series XF, CF, LF and spare parts.

Interest of the company: 
Increase our presence in the field of transportation services, sales of 
DAF trucks and spare parts for them.

Мацько Трак Сервіс

Matsko Truck Service

KLM Королівські голландські авіалінії

Андрій Тисличенко

Спеціаліст із продажів 

у східних регіонах України

Andriy Tyslychenko

Salesman in Eastern Ukraine

T: + 38 032 227 19 20

М: +38 067 370 43 15

E: а.tyslychenko@daf.lviv.ua

вул. Стрийська, 55,
Солонка, 81131,

Львівська обл., Україна

55, Stryiska str., 
Solonka, 81131, 

L’vivska region, Ukraine

www.daf.lviv.ua 

T: + 38 032 227 19 20

Ф: + 38 032 227 19 19

E: a.tyslychenko@daf.lviv.ua

E. van Wijk Holding

www.evwholding.ro

Expeditiestraat 14,

4283 JG Giesse,

 The Netherlands

T: +31 (0)18 344 79 00

F: +31 (0)18 344 79 90 

E: info@evanwijk.com



24

PIB FoodTechLink Україна – це державно-приватне партнер-
ство. Основна мета цієї співпраці – забезпечення українського 
ринку інноваційним обладнанням та новітніми пакувальними 
рішеннями для харчової промисловості. Це державно-приват-
не партнерство стало можливим завдяки підтримці Агентства 
підприємництва Нідерландів (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland) і Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Сфера інтересів компанії:
Учасники PIB FoodTechLink Україна зацікавлені у постачанні 
свого обладнання для виробничих підприємств, які працюють 
у наступних галузях харчової промисловості: 
• Фрукти та овочі;
• Хлібопекарська та кондитерська промисловості;
• Молокопереробна галузь;
• Переробка м'яса. 

PIB FoodTechLink Ukraine is a Dutch Public-Private Partnership in 
food processing & packaging. The main goal of this cooperation is 
to introduce to the Ukrainian market the innovative equipment and 
packaging solutions for the food processing industry. This Public-
Private Partnership is supported by RVO Agency in The Hague-NL 
and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine.

Interest of the company:
PIB FoodTechLink Ukraine cluster of companies is interested in 
supplying their food processing equipment to the following indus-
tries: 
• Fruits & vegetables;
• Bakery & confectionery;
• Dairy;
• Meat.

PIB Food Tech Link Україна

PIB Food Tech Link Ukraine

Наталія Горбаченко
Менеджер проектів

Natalia Gorbachenko 
Liaison Manager 

T: +38 044 428 81 13
E: natalia.gorbachenko@

foodtechlink.com

Олександр Туркінов
Менеджер проектів
Aleksandr Turkinov 

Liaison Manager 
T: +38 050 474 77 60 

E: aleksandr.turkinov@
foodtechlink.com

вул.Братська 8, оф. 203, 
Київ 04071

8, Bratska str., Office 203,
Kyiv, 04070, Ukraine

www.foodtechlink.com
T: +38 044 428 81 13

E: natalia.gorbachenko@
foodtechlink.com

 

PIB FoodTechLink Ukraine
www.foodtechlink.com

Hooiraamhoek 76,
7546 MB Enschede, 

The Netherlands

T: +31 (0)53 478 04 43
E: benno.grimberg@

foodtechlink.com
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Pielkenrood Group BV є фахівцем з очищення води (стічних вод), 
визнаним на міжнародному рівні. Ми працюємо у цій сфері з 
1960 року, пропонуючи рішення для нафтогазової, хімічної, хар-
чової та інших галузей промисловості, а також для муніципалі-
тетів у всьому світі. Pielkenrood Group BV є фахівцем очищення 
води (стічних вод), визнаним на міжнародному рівні. 
Сьогодні ми пропонуємо нашим клієнтам широкий спектр техно-
логій, таких як: сепаратори із гофрованих пластин, обладнання 
фізичної/хімічної очистки, обладнання флотації розчиненим по-
вітрям/газом, обладнання багатошарової фільтрації, обладнання 
нейтралізації, обладнання біологічної очистки SBR і MSBR, відгін-
ні колони, фільтри з активованим вугіллям та станції підготовки 
питної води. Потужність становить від 2,5 м3/год до 6500 м3/год 
або навіть більше.

Сфера інтересів компанії:
Передусім ми шукаємо нових клієнтів і / або місцевого агента для 
подальшого розвитку бізнесу. Ми зацікавлені обговорити варіан-
ти оренди/лізингу станцій для підготовки питної води та очищен-
ня стічних вод. Обговорити з органами місцевої влади підготовку 
та постачання питної води, а також очистку стічних вод. Ми за-
цікавлені у проектуванні та будівництві нових заводів, удоскона-
ленні/модернізації існуючих і лізингу / оренді власних модульних 
заводів, головним чином, невеликим спільнотам або міським ра-
йонам. Ми також зацікавлені в обговоренні поставки і будівни-
цтва водогонів для транспортування питної води.

Pielkenrood Group BV is an internationally recognized specialist 
in (waste) water treatment. We have been active in this field since 
1960s, providing solutions for oil & gas, chemical, food and other 
industries as well as for municipalities around the world.
Today we offer our clients a wide variety of technologies, such 
as corrugated plate separators, physical / chemical treatment 
units, dissolved air/gas flotation units, multimedia filtration plants, 
neutralization plants, SBR and MSBR biological treatment plants, 
stripping columns, activated carbon filters and drinking water 
treatment plants. Capacities range from 2.5 m3/h to 6,500 m3/h or 
even more.

Interest of the company:
We are mainly looking for new clients and/or local agent to further 
develop business opportunities. 
We are also interested in discussing lease/rent options of our drink-
ing water and sewage treatment plants with local governments.

Пілкенроод Груп Б.В.

Pielkenrood Group BV

Д. А. Сандер Пілкенроод
Директор

J. A. (Sander) Pielkenrood 
Director

T: +31 224 21 65 68 
E: sander@pielkenrood.net

А. Абашев
Асистент

A. Abashev 
Management assistant
T: +31 224 21 65 68

E: Alexander.abashev@
pielkenrood.net

www.piekenrood.net
T: +31 (0)22 421 65 68

E: info@pielkenrood.net
 

Piekenrood Group BV
www.piekenrood.net

Zeeweg 39A-H8,
1753 BB Sint,

Maartensvlotbrug,
The Netherlands

 

T: +31 (0)22 421 65 68
E: info@pielkenrood.net
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Плюс – крок вперед 
у сільському господарстві

Plus for Progress

Артур Єзерковський

Менеджер проектів 

Arthur Yezerkovskiy

Manager

T: + 38 096 119 32 97

E: cornetarthur@mail.ru

www.plusforprogress.com 

T: +38 096 119 32 97

E: info@plusforprogress.com

Plus for Progress

www.plusforprogress.com

E: info@plusforprogress.com

«Плюс» – це асоціація голландських компаній, які займають-
ся розвитком сільського господарства в Росії та Україні за 
підтримки Міністерства економічних справ Королівства Ні-
дерландів. Мета консорціуму – підвищити торгівельну при-
сутність голландських компаній в російському та українсько-
му сільськогосподарському секторі. «Плюс» фокусується на 
інноваційних технологіях в галузі прецизійного землеробства 
на кожному етапі виробничого ланцюжка. «Плюс» не є торгі-
вельною мережею, це спілка компаній, які здійснюють спільну 
діяльність зі збуту.

PLUS is a consortium of Dutch companies doing business in the 
agricultural sector in Russia and Ukraine. The Dutch Ministry of 
Economic Affairs is supporting PLUS. The cluster’s intention is to 
increase and improve the commercial involvement of Dutch com-
panies in the agricultural sector in Russia and Ukraine. PLUS fo-
cuses on innovative precision farming techniques along the com-
plete production chain. PLUS is not a sales channel, but a group 
of companies that use joint promotional activities. 



27

PUM Netherlands Senior Experts is a dutch non-profit NGO, 
supported and sponsored by the Dutch Government and affili-
ated with its roots, the Confederation of dutch Employers VNO-
NCW.
They support small and medium Enterprises (SME) round the 
world in more than 60 developing countries and emerging mar-
kets, who can not afford commercial consultancy.
In Ukraine PUM is already active for more than 20 years, provid-
ing advice, expertise and experience to about 40 SME’s annually 
in almost every field imaginable: from agriculture to horticulture, 
from stockbreeding to food production and from business sup-
port to bio-energy.
How does it work?
PUM maintains a pool of 3200 experts, all volunteers and inde-
pendent and most of them are former entrepreneurs. These se-
nior experts voluntarily devote their knowledge to the execution 
of short-term, solid consultancy projects at the workfloor. By 
sharing knowledge we help entrepreneurs build their expertise, 
grow their business to the next level. This benefits local busi-
ness as well as the surrounding community.
Our strength lies in creating synergy and sharing knowledge.
At the moment we have 6 local representatives active all over 
Ukraine: Kyiv, Kharkiv, Lugansk, Rivne, Lviv and Odesa.

PUM NetherlaNds seNior exPerts

ПУМ 
(ДосвіДчені ніДерланДські ексПерти)

Джон В. Схеллен
Координатор PUM в Україні 

John W. Schellen 
Country Coordinator PUM Ukraine

T: +31 703 49 05 55

E: john.schellen@pum.nl

Богдан Панкевич
Почесний консул 

Королівства Нідерланди 
Bogdan Pankevych

Honorary Consul 
for the Netherlands 

T: +38 050 315 52 38

E: raed@mail.lviv.ua

www.pum.nl

T: +31 (0)70 349 05 55

F: +31 (0)70 349 05 90

PUM Netherlands 
Senior Experts

www.pum.nl

Bezuidenhoutseweg 12,

2594 AV The Hague, 

The Netherlands

P.O. Box 93078,

2509 AB The Hague,

The Netherlands

T: +31 70 349 05 55

F: +31 70 349 05 90

E: john.schellen@pum.nl

PUM Досвідчені експерти з Нідерландів - голландська неко-
мерційна неурядова організація, діяльність якої підтримується 
і фінансується урядом Нідерландів та афілійованими органі-
заціями, а саме: Конфедерацією голландських роботодавців. 
Вони підтримують малі та середні підприємства (МСП) у понад 
60 країнах світу, що розвиваються і ринках, що розвиваються, 
які не можуть дозволити собі замовити консультативні послуги 
на комерційній основі.
В Україні ПУМ вже активно працює понад 20 років, надаючи 
консультації, передаючи знання і досвід, щорічно близько 40 
малим та середнім підприємствам, які працюють у різних га-
лузях економіки: сільське господарство, садівництво, тварин-
ництво, виробництво продуктів харчування, підтримка бізнесу, 
біоенергетика.
Як це працює?
Перелік досвідчених експертів ПУМ нараховує 3200 волонте-
рів, більшість з них є успішними підприємцями в минулому. Ці 
старші експерти готові передати свої знання під час виконан-
ня короткострокових проектів у формі консультаційних послуг 
безпосередньо перебуваючи на підприємстві.
Передаючи досвід і знання, ми допомагаємо підприємцям 
отримати досвід для розвитку їхнього бізнесу.
Наша сила полягає у створенні синергії та обміну знаннями.
У даний час в Україні у нас є 6 місцевих представників в таких 
містах: Київ, Харків, Луганськ, Рівне, Львів та Одеса.
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Rosetta Agro supplies Ukrainian professional growers with Dutch 
certified planting material of fruit, berries and seed potato. The 
company introduces the Dutch know-how and technologies in 
horticulture on the demo field «Rosetta Garden» in Kiev Region.
Our products include:cold storage technology «Van Kempen», 
support systems for orchards «Valente», fruit trees «Fleuren», 
blueberry plants «Driesvenplant», frigo strawberry plants and 
asparagus plants «De Kemp», seed potato «Agro Plant».

Interest of the company: 
To meet producers of fruit, berries and potato in the region.

Розетта Агро постачає в Україну для професійних виробників 
голландський сертифікований посадковий матеріал фрукто-
вих та ягідних культур, насіннєву картоплю, ноу-хау, прово-
дить дослідження ринку, впроваджує технології. Пропонуємо: 
сховища холодного типу «Van Kempen», система опори для 
саду «Valente», саджанці фруктових дерев «Fleuren», саджанці 
лохини високорослої «Driesvenplant», фриго саджанці суниці 
та саджанці спаржі «DeKemp», голландську насіннєву карто-
плю «AgroPlant»

Сфера інтересів компанії:
Налагодити співпрацю із виробниками плодоовочевої продук-
ції в регіоні.

Rosetta Agro

ТОВ »Розетта Агро»

Олена Каіжен

Генеральний Директор 

Elena Kaijen

Director General

T: + 38 067 504 49 90

E: info@rosetta-agro.com

вул. Деміївська 43, офіс 6, 
м. Київ, 03040, Україна

43, Demiivska str., office 6, 
Kyiv, 03040, Ukraine

www.rosetta-agro.com

T: +380 67 504 49 90

E: info@rosetta-agro.com

Holland Rosetta

www.hollandrosetta.nl

Molengatweg 23, 

5961 PA Horst, 

The Netherlands

T: +31 (0)77 397 17 10

F: +31 (0)84 715 18 15

E: info@hollandrosetta.nl
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Tebodin is one of the leading consultancy and engineering 
companies in Ukraine. We offer unique integrated approach to 
investment projects. Based on our experience in various economic 
sectors, synergy of consultancy and engineering philosophy 
and applying advanced know-how to local conditions, we are 
implementing projects, from small to large-scale, in industry, 
infrastructure and commercial property. Tebodin is part of the 
international engineering and services company Bilfinger SE.

Interest of the company:
Companies planning construction activities with involvement 
of foreign investments, know-how, etc.: agro-industrial; 
manufacturing; oil and gas; (petro)chemical; pharma and 
commercial property (logistics, retail, etc.).

Тебодін є однією із провідних консалтингових та інжиніринго-
вих компаній в Україні. Ми пропонуємо унікальний інтегрова-
ний підхід до реалізації інвестиційних проектів. Базуючись на 
знаннях різних секторів економіки, синергії консалтингово-
го та інженерного підходів та застосуванні передових світо-
вих технологій у локальних умовах, компанія спеціалізується 
на втіленні проектів, від невеликих до широкомасштабних, у 
промисловості, інфраструктурі та комерційній нерухомості. 
Тебодін є частиною міжнародної інжинірингової та сервісної 
компанії Bilfinger SE.

Сфера інтересів компанії:
Нас цікавить співпраця з компаніями, що планують займатись 
будівельною справою із залученням іноземних інвестицій, 
ноу-хау в галузях: харчової промисловості, видобутку нафти 
та газу, фармацевтичного виробництва, комерційної нерухо-
мості (торгівельні та логістичні центри).

tebodiN UkraiNe 

тебоДін Україна

Андрій Баланюк

Старший консультант

Andriy Balanyuk

Senior Consultant

T: + 38 095 272 71 05 

E: a.balanyuk@tebodin.ua

пр-т Московський, 16-б, 
4-й поверх,

Київ, 04073, Україна

16-B, Moskovsky ave., 
4th floor, 

Kyiv, 04073, Ukraine 

www.tebodin.bilfinger .com 

T: +380 44 481 21 21 

Ф: +380 44 481 21 22 

E: office@tebodin.ua

Tebodin BV

www.tebodin.bilfinger .com

Laan van Nieuw Oost-Indiё 25,

2593 BJ The Hague, 

The Netherlands

P.O. Box 16029, 

2500 BA The Hague, 

The Netherlands

 

T: +31 (0)70 348 09 11 

E: thehague@tebodin.com 
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TMF Ukraine LLC 

«ТМФ Україна» ТОВ

Наталія Афанас’єва

Генеральний директор 

Nataliia Afanasieva

General Director

T: + 38 044 428 94 44

E: Nataliia.Afanasieva@

TMF-Group.com

вул. Ярославів Вал, 23-А, 
2 поверх,

Київ, 01054, Україна 

23-A, Yaroslaviv Val str., 
2 floor, 

Kyiv, 01054, Ukraine 

www.tmf-group.com

T: +38 044 428 94 44 

Ф: +38 044 428 94 49

E: Ukraine@tmf-group.com

TMF Netherlands B.V.

www.tmf-group.com

Luna Arena,

Herikerberweg 238,

1101 CM Amsterdam, 

The Netherlands

PO Box 23393, 

1100 DW Amsterdam, 

The Netherlands

T: +31 (0)20 575 56 00

F: +31 (0)20 673 00 16

E: netherlands@

tmf-group.com

TMF Group is a multinational professional services firm 
headquartered in Amsterdam. The independent group provides 
accounting, tax, HR and payroll services to businesses operating 
on an international scale. TMF Group employs 6,000 employees 
and has 120 offices in over 80 jurisdictions.
In September 2007, TMF Group acquired the business process 
outsourcing department from a Big Four company in Ukraine. The 
department consisting of staff and clients was naturally integrated 
into the TMF Group Ukraine business. We now have a team of 50 
highly motivated and experienced professionals leading a variety of 
projects for multinational companies. Having established its office 
in Kyiv, TMF Group provides full scope compliance assistance.

Interest of the company:
TMF is already present in Ukraine and helps foreign companies 
to manage accounting, tax and payroll. TMF Group is interested 
in providing services and information to Dutch companies in the 
region.

TMF Group мультінаціональна компанія, що спеціалізується у 
сфері професійних послуг, зі штаб квартирою в Амстердамі.. 
Ми є незалежною групою, яка надає послуги з бухгалтерсько-
го обслуговування, оподаткування, розрахунку заробітної 
платі та кадрового адміністрування для компаній, що оперу-
ють на міжнародному ринку. TMF Group має 6,000 співаробіт-
ників та 120 офісів в більш ніж 80 юрисдикціях.
У вересні 2007 року TMF Group придбала відділ аутсорсингу 
бізнес-процесів однієї з компаній »великої четвірки» в Україні. 
Цей відділ, включаючи всіх співробітників і клієнтів, був орга-
нічно інтегрований в компанію TMF Group Україна. Тепер у нас 
є команда з 50 мотивованих і досвідчених професіоналів, що 
ведуть різні проекти для мультинаціональних компаній. Офіс 
TMF Group знаходиться у Києві. Компанія надає клієнтам по-
вномасштабне сприяння в дотриманні встановлених вимог.

Сфера інтересів компанії:
ТМФ Україна уже працює в Україні і допомагає компаніям у 
питаннях бухгалтерського обліку, оподаткування та заробітної 
платні. ТМФ Груп зацікавлена у наданні інформації та послуг 
голландським компаніям у регіоні.
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