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From 15 to 17 March 2016 I am leading a trade mission to Ukraine with 
representatives from innovative companies in the fields of agriculture, 
horticulture and food, as well as logistics and infrastructure. 
The delegation members are keen to enhance existing relationships 
and explore potential new partnerships. The mission reflects the 
longstanding ties between our countries and will serve to further 
strengthen our relationship.

Last year I visited Ukraine for the International Support Conference 
almost a year after a new, reform-oriented government had taken 
office. I have closely followed the new government’s efforts to 
implement its reform agenda. President Petro Poroshenko’s visit to 
the Netherlands last November provided ample opportunity to learn 
more about the progress being made with tax reforms, agricultural 
reforms (land loans) and anticorruption measures. These are all clear 
signals that Ukraine is taking a serious approach to compliance with 
EU regulations and standards. The Netherlands’ technical expertise 
in agriculture and food can help Ukrainian businesses meet these 
standards. And our logistics and infrastructure know-how can help 
build an effective network.

Ukraine is known as the bread basket of Europe. It has very fertile soils 
which, with the right technologies and expertise, can produce high 
crop yields. In the years ahead Ukraine is planning to modernise its 
technologies and its food production chain. I am therefore proud to 
present this delegation from the Netherlands’ sustainable agri-food 
sector, innovative logistics industry and advanced infrastructure 
sector. With their expert knowledge and cutting-edge technologies 
these companies want to help Ukraine forge a path to the future. 

I am confident this trade mission will provide an excellent opportunity 
for parties on both sides to share knowledge and enhance their 
relationships, and in doing so further strengthen the ties between our 
countries. I wish everyone involved a successful mission.

Lilianne Ploumen
Minister for Foreign Trade and Development Cooperation

Lilianne Ploumen
Minister  for Foreign Trade and 
Development Cooperation
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З 15 по 17 березня 2016 року я очолюватиму торгову місію до 
України разом із представниками інноваційних компаній, які 
працюють у галузях сільського господарства, садівництва та 
харчових продуктів, а також логістики та інфраструктури. Члени 
делегації прагнуть покращити існуючі відносини і дослідити нові 
можливості партнерства. Ця місія відображає давні зв›язки між 
нашими країнами і буде сприяти подальшому зміцненню відносин. 

Минулого року я брала участь у Конференції з міжнародної 
підтримки, що відбулася майже через рік після того, як прийшов 
до влади новий, орієнтований на реформи уряд. Я уважно стежила 
за тим, які заходи були вжиті урядом для здійснення свого плану 
реформ. Візит президента Петра Порошенко до Нідерландів у 
листопаді минулого року надав можливість дослідити прогрес 
в результаті  податкових реформ, реформ в галузі сільського 
господарства та земельних відносин і антикорупційних заходів.  
Все свідчить про те, що Україна проявляє серйозне ставлення щодо 
дотримання правил і стандартів ЄС. Технічний досвід Нідерландів у 
сільському господарстві і харчовій промисловості може допомогти 
українським підприємствам відповідати цим стандартам. А наші 
ноу хау в інфраструктурі та логістиці можуть сприяти ефективному 
співробітництву. 

Україна відома як «житниця» Європи. Вона має дуже родючі ґрунти, 
з яких, застосовуючи  правильні технології і досвід, можна отримати 
високу врожайність сільськогосподарських культур. У найближчі 
роки Україна планує модернізувати свої технології і виробничий 
ланцюжок харчової промисловості. Відтак я з гордістю представляю 
компанії, які працюють в сталому агропродовольчому  секторі 
Нідерландів, а також у восокоінноваційних секторах логістики та 
інфраструктури. Маючи експертні знання і передові технології, ці 
компанії прагнуть допомогти Україні сформувати шлях у майбутнє.
  
Упевнена, що для обох сторін ця торгова місія надасть прекрасну 
можливість для обміну знаннями і покращенням відносин, що в 
подальшому зміцнить зв›язки між нашими країнами. Бажаю всім 
учасникам успішної місії.

Ліліан Плоумен
Міністр зовнішньої торгівлі і розвитку співробітництва 
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Facts & Figures

Official name Kingdom of the Netherlands

Form of government Constitutional monarchy, parliamentary democracy

Head of State  His Majesty King Willem-Alexander, King of the Netherlands,  
Prince of Orange-Nassau

Capital Amsterdam

Seat of government The Hague

Administrative structure  Twelve provinces and the overseas territories of Aruba, Curacao and 
St. Martin. The overseas island of Bonaire, Saba and St. Eustatius, 
all three of which are situated in the Caribbean, are ‘special 
municipalities of the Netherlands’

Surface area 33.800 km2

Location Western Europe, by the North Sea, bordering Belgium and Germany

Number of inhabitants 16.915.195 (April 2015)

Number of inhabitants per km2 500 (April 2015)

Monetary unit Euro

Languages Dutch, Frisian
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Факти і цифри

Офіційна назва Королівство Нідерландів

Державний устрій Конституційна монархія, парламентська демократія

Глава держави  Його Величність Король Віллем-Олександр, Король Нідерландів, 
Принц Оранський

Столиця Амстердам

Місцезнаходження уряду Гаага

Адміністративний поділ  Дванадцять провінцій і заморські території островів Аруба, 
Кюрасао та Сен-Мартен. Розташовані в Карибському морі 
острови Бонайре, Саба та Сен-Естатіус мають статус «особливих 
муніципалітетів Нідерландів»

Площа території 33 800 км2

Розташування  Західна Європа, омивається водами Північного моря, спільні 
кордони з Бельгією та Німеччиною

Кількість населення 16 915 195 осіб (квітень 2015 р.)

Густота населення на км2 500 осіб (квітень 2015 р.)

Грошова одиниця євро

Мови нідерландська, фризька
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The Netherlands – Partners in Sustainable 
Development

Changing currents
Today, economic growth is a hot topic, and for a good reason. Stimulation of inclusive economic 
growth remains a shared global challenge. Combined with massive urbanisation flows and increasing 
consequences of climate change, countries’ economic, environmental and social development are 
put to test. Living in metropolitan conurbations requires new ways of thinking in order to maintain a 
comfortable lifestyle. To secure the sustainable urban development, countries are increasingly looking for 
intelligent solutions to safeguard the welfare and wellbeing of their citizens.

Water shaped the Dutch DNA 
There are few nations anywhere in the world that can link their economic and social development and 
their success so clearly and distinctly to their physical environment as the Dutch. Located in a low-lying 
delta at the confluence of three major rivers, the Netherlands presented a challenging and risk-laden 
environment in which to settle and grow what would become one of Europe’s strongest economies. 
However, the Dutch took on this mega-challenge and, for centuries now, have succeeded in creating a 
thriving nation in this vulnerable and sometimes inhospitable landscape. 

An integrated approach
The Dutch, to a very great extent, formed their physical landscape and, in return, this process of tackling 
mega-projects that demanded thinking and working together on a grand scale, is what formed the 
essence of the Dutch character today. Through mastering the threats that water presented, from both 
sea and rivers, the Dutch, in a sense, defined themselves. Their character is typified by holistic thinking, 
collaborative and cooperative working, pragmatism and future-proofing. By working with nature, 
as opposed to against it, the Dutch succeeded in creating sustainable solutions for the growth of their 
economy. Where land was scarce – it was created; ingeniously reclaimed from the sea through grand 
feats of engineering and defended by networks of dykes and pumps, powered initially by wind energy. 
The windmills were the ingenious machines that helped drain the land; and land is a valuable commodity 
if you have one of the most densely populated countries on the planet. 
Creative solutions were also needed in order to live in harmony in dense urban conurbations. Solutions 
that not only focus on practical issues such as waste-disposal, drinking water, air quality, and habitation, 
but also on issues such as governance, tolerance and a fair society. These solutions, borne out of necessity, 
have made the Dutch experts in a number of areas, allowing them to export and share their knowledge 
and expertise throughout the world.

The explorative mind-set that the Dutch DNA embodies is a result of thinking-up intelligent, out-of-
the-box solutions for large-scale challenges. The Dutch way of working is driven by inclusivity, cross-
fertilisation, integration, and looking at ‘the bigger picture’. The pragmatic, purposeful solutions they 
arrive at are visible throughout all its economic sectors innovations, which secure the future of their land 
and its people. They live in a sustainable urban delta.
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Co-creating intelligent solutions worldwide
Being a model sustainable urban delta, the Netherlands provides real-world solutions for countries’ urgent 
challenges. To face today’s urgent global challenges, we can build upon the Dutch long-term experience, 
combining it with local short-term innovations to help foster a sustainable urban development. The 
cooperation between the government, private sector and knowledge institutions still provides the stable 
base for the integrated solutions that keep the Dutch sustainable urban delta a prosperous and lively place 
to live. In the Netherlands, it is believed that sharing knowledge creates value. We listen, but we prefer a 
dialogue in order to co-create an international climate for growth.
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Нідерланди — партнерство заради 
стабільного розвитку

Стрімкі зміни
На сьогодні економічне зростання недарма є актуальною темою. Стимуляція збалансованого 
економічного розвитку залишається складним завданням у всьому світі. Поєднання потужних 
урбаністичних тенденцій зі щоразу значнішими наслідками кліматичних змін випробовують 
на міцність економіку країн, їх екологічний та соціальний розвиток. Проживання у величезних 
міських агломераціях вимагає нового способу мислення для підтримки зручного укладу життя. Для 
забезпечення стабільного розвитку міст постійно ведуться пошуки розумних рішень, які забезпечать 
добробут та благополуччя жителів.

Загартована ДНК голландців 
У всьому світі знайдеться небагато націй, здатних поєднати свій економічний і соціальний розвиток та 
успіх із фізичним середовищем так чітко, як це змогли зробити голландці. Нідерланди, розташовані в 
низинній дельті трьох великих рік, завжди перебували у надто складному і ризикованому середовищі, 
щоб заснувати і розвивати в ньому одну з майбутніх найсильніших економік Європи. Проте голландці 
прийняли цей неймовірний виклик і за століття досягли значного успіху у створенні квітучої нації в 
нестабільній і часом непривітній місцевості. 

Комплексний підхід
Голландці значною мірою самостійно формували природний ландшафт. Виконання подібних мега-
проектів у свою чергу вимагало співробітництва та мислення у широкому масштабі — саме тих рис, 
які на сьогодні складають саму суть голландського характеру. Певним чином, здатність подолати водні 
загрози з боку моря та рік визначає голландців як націю. Для них властиве цілісне мислення, схильність 
до спільної роботи та співпраці, практичність та орієнтованість на майбутнє. Працюючи разом із 
природою, а не проти неї, голландці змогли створити стабільні рішення для забезпечення зростання 
економіки. Там, де землі було недостатньо, її створили, винахідливо забравши її у моря за допомогою 
грандіозних досягнень інженерного мистецтва та захисних мереж дамб і насосів, які працюють в 
основному на вітровій енергії. За допомогою таких винахідливих агрегатів, як вітроенергетичні 
установки, було проведено дренаж земель — вельми цінного товару в одній із найбільш густо 
населених країн світу. 
Креативні рішення також потрібні для гармонійного співіснування в густо населених міських 
агломераціях. Рішення, зосереджені не лише на таких практичних питаннях, як утилізація відходів, 
постачання питної води, якість повітря та забезпечення житлом, проте й на проблемах управління, 
толерантності та справедливого суспільства. Ці рішення, породжені потребою, перетворили голландців 
на експертів у ряді сфер, які дозволяють їм передавати знання та ділитися досвідом з усім світом.

Дослідницький склад мислення, буквально закодований у ДНК голландців, є результатом вироблення 
розумних, нестандартних рішень для подолання серйозних випробувань. Стиль роботи голландців 
зумовлений прагненням до всеохопності, взаємозбагачення та здатністю бачити «загальну картину». 
Вироблені ними практичні, цілеспрямовані рішення можна спостерігати у нововведеннях у всіх галузях 
економіки, які забезпечують майбутнє їхньої землі та людей. Вони живуть у стабільній міській дельті.
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Спільне створення розумних рішень по всьому світу
Як модель стабільної міської дельти, Нідерланди пропонують реальні рішення різноманітних проблем, 
з якими зустрічаються інші держави. На основі довготривалого досвіду голландців у поєднанні з 
місцевими короткостроковими нововведеннями, які допоможуть забезпечити стабільність розвитку 
міст, ми зможемо сміливо протистояти всім сучасним глобальним проблемам. Співпраця уряду, 
приватного сектору та наукових установ все ще забезпечує міцну основу для комплексних рішень, які 
підтримують процвітання та жвавий хід життя у голландській стабільній міській дельті. У Нідерландах 
вірять, що цінності формуються на основі обміну знаннями. Ми прислухаємося, проте надаємо перевагу 
діалогу, який допоможе спільно створювати міжнародну атмосферу розвитку.
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Company Profiles
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ATM Trade Management
5/2-12 Zankovetskoi str. 
01001 Kyiv Ukraine 
P: +38 050 310 38 25
E: ajk@a-t-m.com.ua
www.a-t-m.com.ua

Arno Klijbroek
owner/director

ATM provides legal, financial,marketing and practical support to 
foreign exporters and investors in Ukraine. ATM services its clients 
on a project or permanent basis. The company has succesfully been 
operating in Ukraine since 2000. The majority of our clients are Dutch 
multinational and MKB companies, supplemented by those from 
other EU countries. Our team consists of legal,financial,marketing 
and logistics experts with a proven track record under daily Dutch 
management. Our clients are active in agricultural inputs and 
processing, commodity trading, logistics and consumer goods 
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Компанія АТМ здійснює юридичну, фінансову, маркетингову та 
практичну підтримку іноземних експортерів та інвесторів в Україні. 
Компанія ATM обслуговує клієнтів на проектній та постійній основі. 
Компанія успішно працює в Україні з 2000 року. Більшість наших 
клієнтів — нідерландські транснаціональні компанії та компанії 
MKB, а також підприємства з інших країн ЄС. До складу нашої 
команди входять експерти з юриспруденції, фінансів, маркетингу 
та логістики з перевіреною репутацією, оперативне керування 
ними здійснюється з Голландії. Наші клієнти беруть активну 
участь у розвитку засобів сільськогосподарського виробництва та 
переробки сировини, торгівлі сировинними товарами, логістиці та 
в галузі споживчих товарів
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Berg Hortimotive
Burgemeester Crezeelaan 42a
NL-2678 KZ  De Lier
P: +31 174 51 77 00
M: +31 6 46 75 48 01
E: baslagerwerf@berghortimotive.nl
E: info@berghortimotive.nl
www.berghortimotive.com

Bas Lagerwerf
CEO of Berg Hortimotive

Berg Hortimotive is the global market leader regarding internal logistics 
in the horticulture sector. We provide solutions for cultivating crops, 
as well as for transporting and processing the harvested product. Our 
products guarantee both operational convenience and higher yields 
within the working environment. With many years of experience we 
have built up a reputation for providing reliable solutions for issues 
regarding yields in relation to both software and hardware. Berg 
Hortimotive is supported globally by its extensive dealer network that 
guarantees excellent service and after sales service facilities to the 
end-users.

Products
• Pipe rail trolleys for cropcare
• Manual and automatic trolleys for crop protection
• Manual and automatic harvest trolleys for vegetables and cut flowers
•  Manual and fully automatic transport systems to bring the harvested 

product to the packing hall
•  Handling and packing systems to prepare the harvested crop for 

dispatch.

USP (Unique Selling Points)
Latest technology
Strong Brand
Short, reliable delivery times
International distributor network
Complete package for the ‘’one stop shopping” customer

Profile of commercial contacts wanted:
Looking for a partner which can help us expanding business in the 
Oekraïne. The company is technically oriented and is operating in the 
(protected) horticultural sector. The company is able to apply service 
and after sales on the Berg machines.
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Компанія Berg Hortimotive — світовий лідер ринку в галузі 
внутрішньої логістики в секторі садівництва. Ми надаємо 
рішення щодо культивування сільськогосподарських культур, а 
також щодо перевезення й переробки зібраного врожаю. Наша 
продукція забезпечує зручність роботи та високу врожайність 
у межах виробничого середовища. Маючи багаторічний досвід, 
ми заробили репутацію забезпеченням надійних рішень для 
підвищення врожайності, які включають програмне забезпечення 
та технічне обладнання. Компанія Berg Hortimotive має підтримку 
в усьому світі за рахунок широкої дилерської мережі, яка гарантує 
відмінний сервіс та засоби післяпродажного обслуговування 
кінцевих користувачів.

Продукція
• Візки на трубчастих рейках для догляду за врожаєм
• Ручні та автоматичні візки для захисту врожаю
• Ручні та автоматичні збиральні візки для овочів та зрізаних квітів
•  Ручні та повністю автоматичні транспортні системи для 

перевезення зібраної продукції до пакувальної зали
•  Транспортно-завантажувальні та пакувальні системи для 

підготовки зібраного врожаю до відправки.

УТП (Унікальні торговельні пропозиції)
Новітні технології
Розвинутий бренд
Короткі, надійні терміни поставки
Міжнародна дистриб’юторська мережа
Повний пакет для клієнтів, які звикли купувати все необхідне в 
одному магазині

Інформація про потрібні торговельні контакти:
Шукаємо партнера, який би допоміг розширити бізнес в Україні. 
Компанія технічно орієнтована і працює у (захищеному) секторі 
садівництва. Компанія в змозі надавати послуги та виконувати
післяпродажне обслуговування на машинах Berg.
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btg-btl
biomass-to-liquid

BTG-BTL
Josink Esweg 34
NL-7545 PN Enschede
E: office@btg-btl.com 
P: +31 (0)53 486 2287
E: gerhard.muggen@btg-btl.com
www.btg-btl.com 

Ukraine representative office 
BTG-BTL
P: +38 050 913 20 62
E: yuliia.sokolovska@btg-btl.com

Gerhard Muggen
Managing director

Yuliia Sokolovska
Ukraine Representative 

In the Netherlands the Empyro biomass pyrolysis plant was officially 
opened in May 2015. It produces heat, power and fuel oil from biomass 
(wood residues) by applying pyrolysis, an innovative technology in 
which sand is used to quickly heat biomass in absence of oxygen. 
At Empyro every hour 5 tons of biomass is converted into 3.5 tons 
of pyrolysis oil. The plant uses the rest to produce electricity and 
to produce steam, which is supplied to the neighbouring facility of 
AkzoNobel. It is one of the first plants in the world to demonstrate 
biomass pyrolysis on a commercial scale. The project is a prelude to a 
further rollout of this innovative technology.

The is transported via a tank truck to global dairy firm Royal 
FrieslandCampina, located 30 km away. Here the 20 million liters of 
pyrolysis oil that Empyro produces annually replaces 10 million cubic 
meters of natural gas, the equivalent annual consumption of 8,000 
Dutch households. 

Besides wood the technology is also suitable for a large variety 
of other non-food biomass types. In Ukraine the use of sunflower 
husks to produce pyrolysis oil can be a good investment. BTG-BTL is 
interested in talking to Ukrainian companies who have large amounts 
of biomass, such as wood and agro-residues, specifically sunflower 
husks, and who are looking to diversify their energy supply. Also 
companies who have large oil- or gas fired boilers can greatly benefit 
from switching to pyrolysis oil produced in Ukraine..
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У Нідерландах завод піролізу біомаси Empyro біло офіційно 
відкрито у травні 2015 р. Біомаса (відходи деревини) тут 
переробляється на тепло, електроенергію та нафтове паливо за 
рахунок піролізу — інноваційної технології нагрівання біомаси 
за допомогою піску без кисню. Щогодини на Empyro 5 тон 
біомаси перетворюються на 3,5 тони піролізної оливи. Решта 
використовується на заводі для виробництва електроенергії та 
пари, яка постачається на сусіднє виробництво AkzoNobel. Це 
один з перших заводів у світі, який застосував піроліз біомаси 
у промисловому масштабі. Проект передбачає подальше 
розгортання цієї інноваційної технології.

Автоцистерни вивозять до молочного господарства фірми Royal 
FrieslandCampina, розташованого за 30 км. Тут 20 мільйонів літрів 
піролізної оливи, яка щорічно виробляется компанією Empyro, 
заміщує 10 мільйонів кубічних метрів природного газу, що дорівнює 
річному споживанню 8000 голландських родин. 

Окрім деревини, технологія підходить для широкого спектру інших 
нехарчових типів біомаси. Для України вдалою інвестицією було б 
виробництво піролізної оливи з соняшникового лушпиння. BTG-BTL 
зацікавлена в переговорах з українськими компаніями, які мають 
велику кількість біомаси на кшталт деревини та агропромислових 
відходів, зокрема соняшникового лушпиння, і прагнуть 
урізноманітнити джерела енергопостачання. Крім того, компанії, що 
використовують великі котли, які працюють на рідкому паливі або 
на газі, можуть значною мірою виграти від переходу на піролізну 
оливу українського виробництва.
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Delphy
Agrobusinesspark 65
NL-6708 PV  Wageningen
M: +31 6 51 07 35 48
E: n.degroot@delphy.nl
E: info@delphy.nl
www.delphy.nl 

Nico de Groot
Senior International Project Manager

Delphy BV
Delphy is the largest global commercial service provider in the field 
of cultivation and production of food & flower. Delphy experts offer 
up-to-date knowledge and expertise to our clients in every field of 
horticultural production ranging from potatoes, fruits, vegetables, 
flowers and ornamental plants in greenhouses as well as the open 
field. Our expertise includes the production of bio-energy crops as 
well as fodder crops. Our goal is to serve the interest of our clients by 
providing the best solutions fitting the local conditions independent 
from input and technology suppliers. Delphy operates from  
The Netherlands while having local representatives and daughter 
companies in United Kingdom, Belgium, Denmark, Poland, Russia, 
Turkey. China, Japan, Ethiopia, Kenya and South Africa.  
Delphy’s services comprise crop advice, training & research (on-site,  
at production companies or at our own facilities) and support to 
develop (turnkey) investment projects in horticulture.  
Our Improvement Centre in Bleiswijk is a state-of-the-art greenhouse 
facility, at which new growing concepts and new growing technology 
are developed and presented. At the Improvement Centre tailor-
made training programs for staff of clients from all over the world are 
provided.
Delphy is keen to extend its client base in Ukraine and offer it services 
to producers of fruits, vegetable and ornamental plants to assist them 
in improving their current production or establish new production 
facilities.
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Delphy BV 
Компанія Delphy є найбільшим глобальним постачальником послуг 
в галузі вирощування і виробництва продуктів харчування та квітів. 
Експерти компанії Delphy пропонують клієнтам передові знання та 
досвід у всіх секторах плодоовочевої промисловості, від картоплі 
до фруктів, овочів, квітів та декоративних рослин, як тепличних, 
так і польових. Наш досвід охоплює виробництво біоенергетичних, 
а також кормових культур. Ми маємо на меті служіння інтересам 
наших клієнтів через надання найкращих рішень, адаптованих під 
місцеві умови незалежно від виробничих фондів та постачальників 
технологій. Центральний офіс компанії Delphy працює у 
Нідерландах; компанія має представництва та дочірні компанії у 
Великій Британії, Бельгії, Данії, Польщі, Росії, Туреччині, Китаї, Японії, 
Ефіопії, Кенії та ПАР.   
Послуги компанії Delphy включають консультації стосовно культур, 
проведення навчальних та науково-дослідницьких робіт (на місці, 
у виробничих компаніях або на наших власних підприємствах) 
і підтримку розробки (під ключ) інвестиційних проектів у галузі 
садівництва.   
Наш центр поліпшення у Блейсвику являє собою ультрасучасне 
тепличне господарство, в якому розробляються та презентуються 
нові концепції та технології вирощування. Центр поліпшення 
забезпечує індивідуальні навчальні програми для персоналу 
клієнтів з усього світу. 
Компанія Delphy прагне розширити свою клієнтську базу в Україні 
та запропонувати свої послуги виробникам фруктів, овочів та 
декоративних рослин, щоб допомогти їм у поліпшенні поточного 
виробництва або створенні нових виробничих потужностей.
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Dijkma
Vuurijzer 5
NL-5753 SV  Deurne
P: +31 493 31 93 60
E: info@dijkmabv.com
www.dijkmabv.com

Leon van Dijk
Sales Manager

Jan van Dijk
Sales Manager

The Dijkma Company has been specialized in the world wide import 
and export market for over 40 years. We can offer you good quality 
new and used equipment.
During the past years we have established good business contacts in 
a world wide network of customers and suppliers of all kind of goods, 
demanded by our customers. 
We can ship containers, Ro/Ro, etc. to any country in the world.
Dijkma B.V. Import - Export was established to supply economically 
new, used and refurbished quality heavy machinery and farm tractors 
abroad to diverse worldwide customers. We try to be flexible to 
facilitate the always changing demands of the modern construction 
industry, forest industry and agricultural sector.
As well as supplying machinery, we have solutions for customers 
requiring a single machine delivered to a remote location, and also 
for a big company requiring a fleet of specialized equipment to suit a 
specific project delivered on a work site, ready to be used.
Our aim is to supply the most suitable machinery for a specific job. 
We stock a wide variety of equipment wich includes light & heavy 
earthmoving machinery, road building machinery, quarry & mining 
machinery, construction vehicles & trucks, environmental & recycling
machinery, agricultural machinery and machinery to suit many other 
sectors.
As well as supplying the machinery, we deliver to port, we strip down 
for container loading, include shipping, operator and parts manuals in 
many languages, spare parts, repaired parts and consumables. 
We can provide special machinery technique for individual needs
customer.
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Компанія Dijkma спеціалізується на всесвітньому ринку імпорту 
та експорту впродовж 40 років. Ми можемо запропонувати 
високоякісне нове та вживане обладнання.
Протягом останніх років ми налагодили хороші ділові контакти у 
всесвітній мережі клієнтів і постачальників усіх видів товарів, на які 
є попит у наших клієнтів.
Ми можемо відправляти контейнери, накатні вантажі тощо до будь-
якої країни світу.
Dijkma B.V. Імпорт - Експорт створено з метою надання економічно 
нової, вживаної та переобладнаної якісної важкої техніки та 
сільськогосподарських тракторів за кордон для різних клієнтів у 
всьому світі. Ми намагаємося бути гнучкими, щоб задовольнити 
постійно мінливі вимоги сучасної будівельної галузі, лісової 
промисловості і сільського господарства.
Крім поставки техніки, у нас є рішення для клієнтів, які потребують 
доставки однієї машини у віддалене місце, і для великої компанії, 
що потребує поставки на робоче місце цілого парку готового до 
використання спеціалізованого обладнання для конкретного 
проекту.
Наша мета полягає в тому, щоб надати найбільш відповідний 
механізм для виконання конкретної роботи. У нас на складі 
широкий спектр обладнання, який включає легкі й важкі 
землерийні машини, дорожньо-будівельну техніку, кар’єрну й 
гірничодобувну техніку, будівельні машини й вантажні автомобілі, 
техніку для охорони навколишнього середовища та переробки, 
сільськогосподарську техніку та машини для багатьох інших 
галузей.
Крім надання обладнання, ми здійснюємо доставку до порту, 
робимо переобладнання для навантаження контейнерів, плюс 
перевезення, оператор і інструкції до деталей багатьма мовами, 
запасні частини, відновлені елементи та витратні матеріали.
Ми можемо надати спеціальну техніку для індивідуальних потреб 
клієнта.
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E. van Wijk Group 
Expeditiestraat 14
NL-4283 JG Giessen
M: +31 6 48 94 36 09
E: evanwijk@evanwijk.com
M: +31 6 48 94 36 09
E: mnuman@evanwijk.com
E: info@evanwijk.com
www.evanwijk.com

E. van Wijk logistics 
81131 Lviv, Stryiska Str. 5
E: info@evanwijk.com
www.evanwijk.com.ua

Ewout van Wijk
Director

Martin Numan
Director Operations

The E. van Wijk Group is an international provider of Logistic and 
Automotive Services with 17 branches in the Netherlands, Romania, 
Moldova and Ukraine. In the total group 1,200 employees generate 
yearly a turnover of 160 million euro. 

Logistics & Forwarding: with about 300 own road trains, 4 full range 
forwarding offices and more than 30.000 m2 (bonded) warehouse 
in Europe, we have the answer to all your logistic needs. From our 
L’viv office we offer warehousing (ADR), international (temperature 
controlled) transport, local distribution and customs services. We are 
ISO 9001 and GDP certified to guarantee quality to our customers.  
‘We deliver on our promises’ is our guiding principle, at all times.

Automotive: besides our Logistic Services E. van Wijk is together 
with strong local partners active in the automotive sector in Ukraine, 
Romania and Moldova. In Ukraine Matsko Truck Service is the DAF 
Trucks dealer for western Ukraine and in Romania EVW Holding 
is among others importer for DAF Trucks, TATRA and ISUZU. From 
our L’viv branch we supply a wide range of genuine spare parts 
throughout the country. In our L’viv dealership we offer our customers 
full service for Trucks and Buses based on a ‘one stop shop’ principle. 
‘We will maximize your uptime’ is our guiding principle, at all times. 
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E. van Wijk Group — міжнародний постачальник логістичних та 
автомобільних послуг, який має 17 філій у Нідерландах, Румунії, 
Молдові та Україні. Загалом у групі працюють 1200 співробітників, 
річний оборот складає 160 мільйонів євро.

Логістика та експедирування: на задоволення будь-яких ваших 
потреб у галузі логістики ми маємо близько 300 власних автопоїздів, 
4 повнофункціональні експедиторські офіси та більше 30 000 м2 
(митної) складської площі у Європі. Наш офіс у Львові пропонує 
послуги складування (з прийнятною швидкістю погіршення 
робочих характеристик), міжнародного перевезення (з 
регулюванням температури), локального розподілу та митного 
оформлення. Ми маємо сертифікати ISO 9001 та GDP і гарантуємо 
нашим клієнтам якість. Виконувати свої обіцянки — наш керівний 
принцип за будь-яких часів.

Автомобільний сектор: окрім послуг у сфері логістики, компанія 
E. van Wijk має сильних місцевих партнерів, які працюють в 
автомобільному секторі України, Румунії та Молдови. В Україні це 
«Мацько Трак Сервіс», дилер DAF Trucks у Західній Україні, у Румунії 
— EVW Holding, один із імпортерів DAF Trucks, TATRA та ISUZU. 
Львівська філія постачає широкий спектр оригінальних запасних 
частин по всій країні. У Львівському представництві клієнтам 
надається повний спектр послуг з обслуговування вантажних 
автомобілів та автобусів за принципом «одного вікна». Робити вашу 
роботу максимально ефективною — наш керівний принцип за 
будь-яких часів. 
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EWF East West Forwarding
Smirnoffweg 24-26
NL-3088 HE Rotterdam
M: +31 6 14 46 27 20
E: jan@ewf.eu
E: info@eastwestforwarding.com
www.eastwestforwarding.com
www.ewf.eu

EWF Deutschland GmbH
Rodgau/Frankfurt
E: info@eastwestforwarding.com
www.ewfdeutschland.de

Jan Maas
Director / CEO

EWF is an international freight forwarder and logistics service 
provider. We are operating worldwide, but strongly specialised in 
Eastern Europe. On behalf of many clients worldwide, we arrange 
deliveries and services such as warehousing, customs clearance and 
certification. We are active in Eastern Europe since 25 years.
In Ukraine we hope te meet companies that are active in import 
and/or export, and logistics companies looking to expand their 
possibilities around the world. Based in Rotterdam, we are at Europe’s 
gateway to the world.    
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EWF — міжнародна експедиторська фірма та постачальник 
логістичних послуг. Ми працюємо в усьому світі, але активно 
спеціалізуємося на Східній Європі. Від імені багатьох клієнтів у 
всьому світі ми організуємо поставки і виконуємо послуги, такі як 
складування, митне оформлення та сертифікація. Ми працюємо у 
Східній Європі протягом 25 років. 
В Україні ми сподіваємося знайти компанії, які активно займаються 
імпортом та/або експортом, а також логістичні компанії, які 
прагнуть розширити можливості у всьому світі. Базуючись у 
Роттердамі, ми з’єднуємо Європу з рештою світу.   



32

Ekro
Laan van Malkenschoten 100
NL-7333 NP Apeldoorn
P.O. Box 373 
7300 AJ Apeldoorn
P: +31 (0) 55 5492192
F: +31 (0) 55 5492184
E: rkamphorst@ekro.nl
E: ekro@ekro.nl
www.ekro.nl

René Kamphorst
Sales manager

Ekro is specialized in veal production since 1952. 
The focus on our mission statement is to bring the best veal meat 
to people’s dinner table and to meet all of our customer’s demands. 
With this ambition Ekro has become the world’s largest veal producer. 
Ekro’s reputation for high quality veal products is known all over 
Europe and an important reason for us currently exporting to over  
60 countries.

Ekro is part of the Dutch family business the VanDrie Group – 
the world market leader in veal -, who operates at all stages of 
the production chain. Together we have a combined share of 
25% of the European market.

All veal products are delivered according to clients specifications, 
including the shape, weight and colour of the meat. Any desired cut 
can be produced. We wish to bring our high quality veal products 
with its many culinary applications to consumers in Ukraine. 

Our methods are based on innovation, know-how and craftsmanship. 
Respect for people, animals and quality has been a second nature for 
generations.   
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Компанія Ekro спеціалізується на виробництві телятини з 1952 р. 
Наша місія зосереджується на доставці людям до столу 
найкращої телятини та задоволенні всіх потреб наших клієнтів. 
Наполегливо прямуючи до мети, компанія Ekro стала найільшим 
у світі виробником телятини. Репутація Ekro як постачальника 
високоякісної телятини відома в усій Європі; на цей час ми 
експортуємо продукцію до 60 країн.

Компанія Ekro входить до голландського сімейного підприємства 
VanDrie Group — лідера світового ринку з виробництва телятини, 
який працює на всіх етапах  виробничого ланцюжка. Наша сукупна 
доля  європейського ринку складає 25 %.

Телятина надходить до клієнтів у тому вигляді, який вони бажають,  
включаючи форму, вагу та колір м’яса. Клієнт може отримати відріз  
за власним бажанням. Ми хочемо запропонувати нашу 
високоякісну телятину споживачам України у всій її кулінарній 
розмаїтості.

Наші методики ґрунтуються на інновації, ноу-хау та майстерності. 
Повага до людей, тварин і якості стали нашою звичкою впродовж  
поколінь.   
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Esro Food Group
De Huufkes 68
NL-5674 TM Nuenen 
P: +31 402 90 70 80
E: joris@esro.com
E: info@esro.com
www.esro.com

ESRO BVBA
Industrielaan 3, Hoeselt, Belgium
E: info@esro.com
www.esro.com

Joris Rooijackers
general manager/owner

The Esro Food Group is a Dutch family-owned business that operates 
in the meat and fish industry. Through its own series of processing 
facilities and distribution centres in the Netherlands and Belgium,  
Esro supplies customers across Europe, Central Asia, Asia and Africa 
with a varied assortment of products.
The wide range of products offered by Esro, our innovative thinking 
and guaranteed high quality, together with our attractive pricing 
ensure our ability to help our customers worldwide achieve a greater 
margin of profit on their products in turn.
 Esro was founded in 1978 by Toon Rooijackers, the current owners 
father. Over the years, Esro has continued to grow steadily; it has even 
become the European market leader in deboning heads of beef.  
In 2004 Esro Food Products was founded, and in 2007 the company 
opened a branch in Belgium. In that same year, Esro Seafood began 
operations as an importer of exotic fish and seafood.
Nowadays Esro has expanded to become a noteworthy international 
enterprise, characterised by the following:
•  a modern transport fleet
•  its own freezing warehouses, with a capacity of some 15,000 pallets
•  its own shock freezers and plate freezers
•  a wide array of products on offer.

Our products are mainly used as a raw material for canning, burger 
manufacturing or sausage. Mostly beef trimmings, minced meat or all 
types of cheek meat. However we also have products for the final user, 
like beef liver.
We want to get in contact with manufacturers or an agent who can 
represent us.



35

Компанія Esro Food Group — голландське сімейне підприємство, 
яке працює у м’ясній та рибній галузях. Завдяки своїй власній серії 
переробних потужностей і розподільчих центрів у Нідерландах та
Бельгії, Esro постачає клієнтам по всій Європі, Центральній Азії, Азії 
та Африці різноманітний асортимент продукції.
Широкий спектр продуктів, пропонованих Esro, наше інноваційне 
мислення, гарантія високої якості, а також приваблива цінова 
політика забезпечують нам здатність допомогти нашим клієнтам у 
всьому світі в свою чергу підвищити прибутковість своєї продукції.
Компанію Esro засновано 1978 року Тоном Роякерсом (Toon 
Rooijackers), син якого володіє нею тепер. З плином часу 
компанія Esro стабільно розвивалася; вона навіть стала лідером 
європейського ринку з обвалювання ялових голів. 2004 року 
засновано Esro Food Products, а 2007 року відкрилася
бельгійська філія компанії. Того ж року Esro Seafood запрацювала в 
ролі імпортера екзотичної риби та морепродуктів.
У даний час Esro розширилася і стала визначним міжнародним 
підприємством, яке має:
•  сучасний транспортний парк;
•  власні склади заморозки, які вміщують близько 15 000 піддонів;
•  власні апарати глибокої та плиткової заморозки;
•  широкий асортимент пропонованих продуктів.

Наша продукція переважно використовується в якості сировини 
для консервування, виробництва гамбургерів або ковбас.  
В основному яловичі обрізки, фарш або всі типи щоковини.  
Однак ми також маємо продукцію для кінцевого споживача, на 
кшталт яловичої печінки.
Ми хочемо зустрітися з виробниками або агентами, які могли б 
стати нашими представниками.
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FMO
Anna van Saksenlaan 71
NL-2509 AB The Hague
P: +31 70 314 9726
M: +31 6 22 98 40 95 
E: p.pahladsingh@gmail.com
E: info@fmo.nl
www.fmo.nl

FMO is the Dutch development bank. FMO has invested in the private 
sector in developing countries and emerging markets for more than 
45 years. Our mission is to empower entrepreneurs to build a better 
world. We invest in  sectors where we believe our contribution can 
have the highest long-term impact: financial institutions, energy 
and agribusiness. Alongside partners, we invest in the infrastructure, 
manufacturing and services sectors. With an investment portfolio 
of EUR 8 billion spanning over 85 countries, FMO is one of the larger 
bilateral private sector development banks globally.

Presan Pahladsingh
Investment Officer
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FMO — голландський банк розвитку. FMO інвестує у приватний 
сектор країн, що розвиваються, і країн з ринком, що формується, 
протягом більш ніж 45 років. Наша місія полягає в розширенні 
можливостей підприємців з метою будування кращого світу.  
Ми інвестуємо в тих секторах, де, на нашу думку, наш внесок може 
мати найбільший довгостроковий ефект: фінансові установи, 
енергетика та АПК. Спільно з нашими партнерами ми інвестуємо 
в інфраструктуру, виробництво та сектор послуг. З інвестиційним 
портфелем 8 млрд євро, що охоплює більше 85 країн, FMO є одним 
з найбільших двосторонніх банків розвитку приватного сектора в 
усьому світі.
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PRO MARKETING
4, Kreshchatyk str., office 20,
Kiev, Ukraine 01001
P: + 380 44 461 14 05
F: + 380 44 461 14 06
E: dsmits@promarketing.com.ua
E: info@promarketing.com.ua
www.promarketing.com.ua

FoodTechLink
8, Bratska Str., off. 203
Kyiv, 04070, Ukraine
P: +38 044 428 81 13
E:  natalia.gorbachenko@

foodtechlink.com
 www.foodtechlink.com

Dirck Smits van Oyen
Director

Natalia Gorbachenko
PIB Liason Officer

For this economic mission Promarketing is contracted to prepare the 
matchmaking programmes of the participating companies.

Furthermore ProMarketing represents in Ukraine the Dutch companies 
Tolsma, Sormac, JASA, Concept Engineers and Kiremko. 

These companies participate in the public-private partnership 
FoodTechLink Ukraine. This is confirmed in a three-year covenant 
between the Dutch government (Ministry of Foreign Affairs, Ministry 
of Economic Affairs and The Netherlands Enterprise Agency) and 
several companies from the Dutch foodprocessing industry (with a 
focus on fruits&vegetables, bakery&confectionary , dairy and meat.

For more information: 
 
www.foodtechlink.com
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Для цієї економічної місії компанія Promarketing зобов’язана 
підготувати порівняльний аналіз компаній-учасниць.

Окрім того, компанія ProMarketing представляє в Україні такі 
нідерландські компанії, як Tolsma, Sormac, JASA, Concept Engineers 
і Kiremko.

Ці компанії беруть участь у публічно-приватному партнерстві 
FoodTechLink Ukraine. Їхня участь підтверджена трирічним 
договором між нідерландським урядом (Міністерство закордонних 
справ, Міністерство економіки й Агенція Нідерландів з питань 
підприємництва) та декількома нідерландськими компаніями, 
які працюють у галузі харчової промисловості (з акцентом на 
виробництві фруктів та овочів, хлібобулочних та кондитерських 
виробів, молочних та м’ясних продуктів).

За додатковою інформацією звертайтеся за посиланням:

www.foodtechlink.com
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GD Animal Health
Arnsbergstraat 7
NL-7418 EZ Deventer
P.O. Box 9,
7400 AA Deventer
P: +31 (0)570 66 05 64
M: +31 6 10 62 50 40
E: y.schukken@gdanimalhealth.com
www.gdanimalhealth.com

Ynte H. Schukken
Chief Scientific Officer

GD Animal Health (GD) is a leading organization in animal health in  
The Netherlands. Its mission is “Teaming up for animal health, in 
the interest of animals, their owners and society at large”. GD serves 
industrial customers, governments, veterinarians and farmers by 
providing animal health programs, contract research, consultancy and 
laboratory diagnostic services (gdanimalhealth.com ). 

Annual turnover of GD is ~ € 60 million. GD and its daughters employ 
approximately 450 FTE, of which 25% are academic staff. GD is 
accredited for many laboratory and proficiency tests (ISO 9001, 17025 
& 17043) and contract research (GCP & GLP). GD is unique in combining 
animal health management expertise with expertise in laboratory 
diagnostics and data management. Immunetic Lifesciences Private 
Ltd. In India is a 50/50 partnership of Indovax Private Ltd. and GD (see 
www.immunetic.com). GD is majority shareholder of VHL genetics.

GD acts as partner in many international projects related to animal 
health, such as disease-control programs, surveys and monitoring 
programs, the establishment of veterinary diagnostic labs and lab 
capacity building projects. GD Animal Health has been active in 
eastern and central Europe (twinning projects), Egypt, Indonesia, 
India, Ethiopia, Ireland, Finland and Russia. 

GD would like to contact customers in the area of animal health who 
are interested in independent, high quality laboratory or proficiency 
testing services, contract research, consulting or education programs.
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GD Animal Health (GD) є провідною організацією в галузі ветеринарії 
у Нідерландах. Її місія — «Об’єднання задля здоров’я тварин, в 
інтересах тварин, їх власників та суспільства в цілому».  
GD обслуговує промислових споживачів, уряди, ветеринарів 
і фермерів, реалізуючи програми здоров’я тварин, наукові 
дослідження за контрактом, проводячи консультації та надаючи 
послуги лабораторної діагностики (gdanimalhealth.com).

Річний оборот GD складає близько 60 млн євро. У GD та дочірніх 
компаніях працюють приблизно 450 штатних співробітників, з яких 
25 % складають наукові кадри. GD акредитована для проведення 
багатьох лабораторних та атестаційних випробувань (ISO 9001, 
17025 та 17043) і наукових досліджень (GCP та GLP). GD — унікальна 
компанія, яка поєднує досвід у галузі ветеринарної медицини та у 
сфері лабораторної діагностики та управління даними. Індійська 
компанія Immunetic Lifesciences Private Ltd. є партнером Indovax 
Private Ltd. та GD 50/50 (див. www.immunetic.com). GD є основним 
акціонером VHL Genetics.

GD виступає в якості партнера у багатьох міжнародних проектах, 
пов’язаних з ветеринарією, таких як програми боротьби з 
хворобами, програми обстежень та моніторингу, створення 
ветеринарних діагностичних лабораторій і проекти нарощування 
потенціалу лабораторій. GD Animal Health працює у Східній і 
Центральній Європі (двосторонні проекти), Єгипті, Індонезії, Індії, 
Ефіопії, Ірландії, Фінляндії та Росії.

Компанія GD хотіла би зв’язатися з клієнтами в області ветеринарії, 
які зацікавлені в незалежному, високоякісному проведенні 
лабораторних та атестаційних випробувань, контрактних наукових 
досліджень, консультацій або освітніх програм.



42

Horconex
Industriestraat 18
NL-2671 CT Naaldwijk
M: +31 6 50 54 99 88
E: albert@horconex.nl
E: info@horconex.nl
www.horconex.com

Albert Haket
Area Manager

HORCONEX manages and completes complete horticulture projects 
involving the construction of greenhouses and necessary installations. 
From the initial project design right up to final delivery of the 
greenhouse. We do this for private companies as well as for investors. 
HORCONEX has separate specialized departments with the following 
expertise:
• Greenhouse construction
• Screen systems
• Greenhouse heating
• Cropgutters

The team of HORCONEX continuously focuses on conceiving, 
designing and developing innovative systems for greenhouse 
horticulture. Based on sustainable business practices and Corporate 
Social Responsibility, this has resulted in the development of our 
unique Activenlo® greenhouses. The Activenlo® concept offers you 
all the benefits of a highly energy-efficient greenhouse. The use of an 
advanced ventilation system allows active dehumidification of the 
greenhouse, and the Activenlo®Air version even allows active cooling.

Horconex is specialized in connecting greenhouses to ‘special 
heat sources’ such as nuclear plants, industrial complexes, biomass 
installations, geothermal heat. Waste heat contains lots of energy,  
it is our goal to use that energy as much as possible in order to create 
sustainable greenhouse complexes. In that way the greenhouse does 
not depend on limited (and expensive) fossil fuels for energy. 

HORCONEX guarantees durability, sustainability and quality so you 
can depend on correct completion of your greenhouse without 
having to compromise in these areas.
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Компанія HORCONEX здійснює керування й виконання завершених 
проектів садівництва, що включають будівництво теплиць і 
необхідних установок. Від початкового дизайн-проекту аж до 
доставки готової теплиці. Ми працюємо для приватних компаній та 
інвесторів.
Компанія HORCONEX має окремі спеціалізовані відділення 
наступних напрямків:
• Будівництво теплиць
• Системи зашторювання
• Опалення теплиць
• Лотки для вирощування врожаю

Команда HORCONEX постійно зосереджується на започаткуванні, 
проектуванні та розробці інноваційних систем для тепличного 
садівництва. На підставі стійких бізнес-практик і корпоративної
соціальної відповідальності розроблено наші унікальні теплиці 
Activenlo®. Концепція Activenlo® має всі переваги енергоефективної 
теплиці. Використання удосконаленої системи вентиляції дозволяє 
виконувати активне осушення теплиці, а версія Activenlo®Air навіть 
дозволяє активне охолодження.

Компанія Horconex спеціалізується на підключенні теплиць до 
«спеціальних джерел тепла», таких як атомні електростанції, 
промислові комплекси, установок, які працюють на біомасі, 
геотермальному теплі. Вторинні теплові енергоресурси містять 
багато енергії; ми маємо на меті максимальне використання цієї 
енергії для створення стійких тепличних комплексів. Таким чином, 
теплиця не залежить від обмежених (і дорогих) горючих корисних 
копалин для виробництва енергії.

Компанія HORCONEX гарантує довговічність, стабільність і якість, 
тому ви можете розраховувати на правильне виконання вашої 
теплиці; вам не доведеться іти на компроміс в цьому відношенні.
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Horticoop 
Headquarters
Klappolder 150
NL-2665 LP Bleiswijk
M: +31 6 51 49 38 91
E: r.plaizier@horticoop.nl
E: export@horticoop.com
www.horticoop.com

Horticoop Skandinavia A/S
DK-8381 Tils  
Denmark
E: info@horticoop.dk

Horticoop Andina S.A.
y de los Jamines Quito,
Ecuador
E: sales@horticoop.ec

Hort Americas, LLC
Euless, TX 76040
USA 
E: info@hortamericas.com

Ron Plaizier
Export Area Manager

Horticoop has been the horticultural supplier in the Netherlands for 
more than a century. We are a household name in the industry and are 
well-known for being the best: reliable, innovative and ambitious. But 
we have also been active beyond national boundaries for many years. 
Our specialised export department is now the chosen
supplier of professional growers in more than 100 countries all over 
the world – and numbers are growing by the year.

Our assets - your benefits:
•  Horticoop is a trusted and reliable supplier
•  Horticoop carries a comprehensive product range for professional 

growers
•  Horticoop offers an excellent package of horticultural products and 

services
• Horticoop stands for the highest quality
• Horticoop strives for purchasing benefits
• Horticoop has a wealth of expertise to offer
•  Horticoop aims to deliver custom-made solutions (because all 

growers are different).

Horticoop stands for quality
Horticoop offers an excellent package of horticultural products and 
services to professional growers all over the world, ranging from 
potting soil and horticultural essentials to technology. 

Whether we are delivering to the Netherlands, Germany or Australia, 
the quality of our products is never in question. Horticoop invariably 
sets the bar high, and we definitely do not make any concessions to 
quality – it remains consistently high with each and every order.

What can Horticoop supply to professional growers?
Substrate
Fertilisers
Crop protection agents
Packaging
Technology
Horticultural essentials
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Компанія Horticoop вже більше століття займається поставками 
плодоовочевої продукції у Нідерландах. Ми являємо собою широко 
відомий бренд у цій галузі, нас знають за те, що ми кращі: надійні, 
інноваційні, амбіційні. Але ми також протягом багатьох років 
працюємо за межами країни. Наш спеціалізований експортний відділ 
на сьогодні є обраним
постачальником для професійних сільськогосподарських виробників 
у більш, ніж 100 країнах світу — і їх число росте з кожним роком.

Наші активи — ваші переваги:
•  Horticoop — надійний постачальник, якому довіряють;
•  Horticoop надає повний спектр продукції для професійних садівників;
•  Horticoop пропонує відмінний пакет плодоовочевої продукції та 

супутніх послуг;
• Horticoop означає найвищу якість;
• Horticoop прагне до вигідної закупівлі;
• Horticoop готова ділитися багатим досвідом;
•  Horticoop має на меті реалізацію індивідуальних рішень (адже всі 

садівники різні).

Horticoop означає якість
Horticoop пропонує відмінний пакет плодоовочевої продукції 
та супутніх послуг для професійних сільськогосподарських 
виробників у всьому світі, від горшкового ґрунту й базових засобів 
садівництва до технології.

Незалежно від того, відправляємо ми до Нідерландів, Німеччини 
або Австрії, якість нашої продукції ніколи не викликає запитань. 
Компанія Horticoop тримає незмінно високу планку, і ми не йдемо 
на компроміси за рахунок якості — вона залишається постійно 
високою від замовлення до замовлення.

Що може постачати Horticoop професійним садоводам?
Ґрунт
Хімічні добрива
Засоби захисту рослин
Упаковка
Технологія
Базові засоби садівництва
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Larive International
Villa Sparrenheuvel
Sparrenheuvel 2 
NL-3708 JE Zeist
M: +31 6  53 37 74 48 
E: steffen.smeenk@larive.nl
M: +380 442 30 48 07
E: Vlad.Kadlubytskyy@larive.nl
E: info@larive.nl
www.larive.nl

Larive Ukraine
Office 304
Business Centre “Cubic”
3 Sholudenko str.,
04116, Kyiv, Ukraine
E: info@larive.nl
www.larive.com

Steffen Smeenk
Partner Russia & Ukraine

Vladyslav Kadlubytskyy
Director Ukraine

Profile Larive International B.V.
Larive International B.V., established in 1975, is an international 
business development advisory firm, specialized in assisting 
companies in developing and implementing their market entry or 
expansion strategy in(to) emerging markets. 

Through our network of local offices in more than 30 countries in 
Asia, Central and Eastern Europe, Turkey and East Africa, we provide 
local expertise and practical assistance. Such assistance may consist 
of market research, finding the right partner/distributor, develop the 
route to the market, attracting finance, setting-up of a joint venture or 
acquiring a local company. Simply said, we have the network and the 
local knowledge to help companies reach their goals faster, cheaper 
and with less business risks.

Larive has been active in Ukraine since the late nineties. The office is 
located in downtown Kiev, the capital of Ukraine. The company has 
assisted numereous Dutch companies with the development of their 
busines in Ukraine.
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Відомості про Larive International B.V.
Компанія Larive International B.V., яка заснована у 1975 р.,  
є міжнародною консалтинговою фірмою з питань комерційного 
розвитку, що спеціалізується на наданні допомоги компаніям у 
плануванні й здійсненні стратегії виходу на ринок або розширення 
в умовах ринків, що розвиваються.

Ми забезпечуємо локальний досвід і практичну допомогу за 
посередництвом нашої мережі місцевих відділень у більш ніж 30 
країнах Азії, у Центральній і Східній Європі, Туреччині та Східній 
Африці. Така допомога може включати дослідження ринку, пошук 
вдалого партнера/дистриб’ютора, розробку способів виходу 
на ринок, залучення фінансових коштів, створення спільного 
підприємства або придбання місцевої компанії. Простіше кажучи, 
у нас є мережа і знання місцевих особливостей, щоб допомогти 
компаніям досягти своїх цілей швидше, дешевше і з меншою 
кількістю ділових ризиків.

Компанія Larive працює в Україні з кінця дев’яностих. Офіс 
знаходиться у центрі Києва, столиці України. Компанія надала 
можливість численним голландським компаніям налагодити свій 
бізнес в Україні.
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Melkweg Holland
Johannes Bosboomlaan 50
NL-6717 HK Ede
P: +31 318 695 462
M: +31 6 30 26 44 08
E: gijs@melkweg.com
E: trade@melkweg.com
www.melkweg.com

VanDrie group
www.vandriegroup.com

Gijs de Boer
Area manager

Melkweg is an international trading company specializing in dairy 
commodities for industrial uses. We comply with the highest quality 
standards and are active throughout Europe and worldwide. The most 
important markets for our dairy products are dairy drinks, UHT milk, 
yoghurt, processed cheese, chocolate and animal feed. 

Experienced in the dairy market.
Melkweg was established in 1993. Since then, we have built up a solid 
network of long-term partners with whom we do business on a daily 
basis: dairy producers, manufacturers of food, beverages and animal 
feed as well as importers all over the world. 

Our relationship with our customers.
We stand for an open and stable relationship with our customers 
based on performance, reliability and friendship. We pride ourselves in 
understanding our customers’ needs and our commercial team does 
its utmost to fulfil those requirements, day in, day out.

Why Melkweg? 
In a fluctuating dairy market, Melkweg is a solid partner everyone 
can rely on. We are happy to share our extensive knowledge of the 
dairy industry with our customers, providing them with valuable 
professional advice whenever they need it. 
Our position within the VanDrie Group gives us a strong footing in 
the international marketplace. We also enjoy considerable financial 
stability, which enables us to offer each of our customers the right 
financial agreements for every order. 

We are looking for reliable importers and producers/exporters of dairy 
commodities like butter, skimmed milk powder and whey powder.
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«Мелквег» — міжнародна торгова компанія, яка спеціалізується 
на молочній продукції для промислового використання. Ми 
дотримуємося найвищих стандартів якості та працюємо у всіх
країнах Європи та на глобальному ринку. До найважливіших 
ринкових секторів нашої молочної продукції належать молочні 
напої, ультрапастеризоване молоко, йогурти, плавлені сири, 
шоколад та корми для тварин.

Досвід роботи на ринку молочних продуктів.
Компанія «Мелквег» заснована в 1993 р. З того часу ми збудували 
міцну мережу довготривалих партнерських стосунків з тими,  
з ким співпрацюємо щоденно: виробниками молочної продукції, 
виробниками харчових продуктів, напоїв та кормів для тварин,  
а також імпортерами по всьому світу.

Стосунки з нашими клієнтами.
Ми прагнемо до відкритих та стабільних стосунків з клієнтами, 
заснованих на продуктивності, надійності та дружбі. Ми пишаємося 
тим, що розуміємо потреби клієнтів, а наш торговий відділ день за 
днем старанно працює, щоб задовольнити всі ці вимоги.

Чому саме «Мелквег»?
На нестабільному ринку молочних продуктів компанія «Мелквег» 
завжди залишається надійним партнером. Ми раді поділитися 
глибокими знаннями у сфері молочної промисловості з нашими 
клієнтами, надаючи їм цінні професійні поради, коли вони їх 
потребують.
Участь у групі компаній «ВанДрі-груп» забезпечує нашу стійку 
позицію на міжнародному ринку. Ми також володіємо достатньою 
фінансовою стабільністю, завдяки чому можемо запропонувати 
кожному з наших клієнтів відповідні фінансові угоди щодо кожного 
замовлення.

Ми шукаємо надійних імпортерів та виробників/експортерів 
молочної продукції, зокрема масла, сухого знежиреного молока та 
сухої молочної сироватки.
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Orange House Partnership
Galgenveldsdijk 3
NL-7271 PG Borculo 
P: +32 22 30 92 22
E: friso.coppes@bureaubrussels.eu
www.orange--house.eu/

Bureau Brussels
rondpoint Robert Schuman 9 
1040 Brussels
E: info@bureaubrussels.eu
www.bureaubrussels.eu

Friso Coppes
Partner

Orange House Partnership (OHP) is a non-profit partnership 
association of about 200 senior experts  from 32 countries around the 
globe with governmental, academic and private sector backgrounds. 
These experts are unbiased in that they do not have a specific political, 
economic or cultural interest which could be in conflict with OHP’s 
mission. They all have in common their desire to share their extensive 
expertise and experience with colleagues in developing countries. 
  
The mission of OHP is to contribute to globally sustainable human 
and environmental safety by providing scientific expertise, assistance, 
advice, and training covering Good Agriculture Practice, (mal)
nutrition, food quality and security, and food  and chemical risk 
assessment and management to governmental authorities and the 
public and private sector, in particular in developing countries and 
emerging economies. 

OHP can assist exporters in being in accordance with European health 
& food safety standards.?
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Orange House Partnership (OHP) — некомерційне товариство, яке 
об’єднує близько 200 старших експертів з 32 країн по всьому світу 
з державного, наукового та приватного секторів. Ці експерти не 
мають власного політичного, економічного чи культурного інтересу, 
який би міг скласти конфлікт з місією ОHP. Їм усім притаманне 
бажання поділитися своїми глибокими знаннями й досвідом зі 
своїми колегами в країнах, що розвиваються.

Місія ОНР передбачає сприяння незмінній безпеці людей та 
довкілля в усьому світі за рахунок проведення наукової експертизи, 
надання допомоги, консультацій та навчання у напрямках 
раціонального ведення сільського господарства, живлення  
(та його порушення), якості та безпеки харчових продуктів, оцінки 
продовольчих та хімічних ризиків і управління ними для державних 
органів, державного та приватного секторів, зокрема в країнах, що 
розвиваються, і країнах з економікою, що розвивається.

ОНР може допомогти експортерам працювати в рамках 
європейських стандартів охорони здоров’я та безпеки харчових 
продуктів.
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PLUS for Progress in 
Agriculture
Paardenweg 5
NL-8317 PK Kraggenburg
M: +31 6 53 72 07 48
E: r.kremers@ploegint.nl
M: +31 6 55 73 75 13
P: +31(0) 5 93 58 28 28
E: j.peltjes@hlbbv.nl
E: info@plusforprogress.com
www.plusforprogress.com

Janny Peltjes
Member of PLUS  
CEO HLB Group

Rene Kremers
Chairman of the board

What is PLUS?
PLUS is a consortium of Dutch companies doing business in the 
agricultural sector in  Ukraine. The Dutch Ministry of Economic Affairs 
is supporting PLUS. 
The cluster’s intention is to increase and improve the commercial 
involvement of Dutch companies in the agricultural sector in Ukraine. 
PLUS is focusing on innovative precision farming techniques along the 
complete production chain. PLUS is not a sales channel, but a group of 
companies that use joint promotional activities.
 
Objectives
PLUS has the following objectives:
•  To apply the Dutch knowledge and technology in the field of chain 

management in the Ukrainian arable sectors (potato, union, grass, 
corn, soybean, sugarbeets, winter wheat);

•  To strengthen the relations between Dutch and Ukrainian 
companies, organizations and governmental institutions;

•  To strengthen the relations between Universities and knowledge 
centers;

•  To stimulate collaboration between Dutch entrepreneurs operating 
in the agricultural sector of Ukraine.

The Dutch agricultural sector
The strength of the Dutch agricultural sector lies in its integral 
approach (chain approach) of inputs (seeds, fertilizers, etc.),  
labor/management, machinery and above all precision techniques 
and education.
The Dutch sector can offer significant added value to investments of 
Ukrainian arable farm managers in the field of innovative solutions 
increasing the yield per hectare immensely and thus profits.
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Що таке PLUS?
PLUS — це консорціум нідерландських компаній, які працюють у 
галузі сільського господарства України. Міністерство економіки 
Нідерландів надає підтримку консорціуму PLUS.
Його мета — розширити та вдосконалити підприємницьку участь 
нідерландських компаній у галузі сільського господарства України. 
PLUS зосереджує увагу на інноваційних технологіях точного 
землеробства на всіх етапах виробничого ланцюжка. PLUS — це не 
просто канал збуту, це група компаній, які використовують спільну 
рекламну діяльність.

Цілі
Консорціум PLUS наступні цілі:
•  застосувати нідерландські знання та технології у сфері 

управління виробничими ланцюжками для вирощуваних в 
Україні культур (картопля, цибуля, трава, кукурудза, соєві боби, 
цукрові буряки, озима пшениця);

•  зміцнити відносини між нідерландськими та українськими 
компаніями, організаціями та державними установами;

•  зміцнити відносини між університетами та навчальними 
центрами;

•  стимулювати співпрацю між нідерландськими підприємцями, які 
працюють у галузі сільського господарства України.

Сільське господарство Нідерландів
Сільське господарство Нідерландів завдячує своєю стійкістю 
цілісному (ланцюжковому) підходу до витратних ресурсів (насіння, 
добрива та ін.), праці й управління, обладнання та, понад усе, 
технології точного землеробства та освіті.
Досвід нідерландських колег може забезпечити додаткові 
переваги для керівників українських фермерських господарств, які 
інвестують у сферу інноваційних рішень для значного підвищення 
врожайності і, за рахунок цього, підвищення прибутків.
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PUM Senior Experts
Bezuidenhoutseweg 12
NL-2594 AV Den Haag
M: +31 6 13 60 66 98
E: arnoud.rikkers@pum.nl
E: info@pum.nl
www.pum.nl

Arnoud Rikkers
PUM Country coordinator Ukraine

PUM Netherlands Senior Experts is a non-profit NGO, supported and 
sponsored by the Dutch Government and affiliated with its roots, 
the Confederation of Dutch Employers VNO-NCW. PUM helps and 
supports worldwide in developing countries and emerging markets 
SME’s and related organisations who can not afford commercial 
consultancy.
Our missions are executed on a voluntary base by Senior Experts, most 
of them former Entrepreneurs, who want to share their knowledge, 
experience and expertise with local SME’s to grow their business to 
the next level.
PUM has already been active  more than 20 years in Ukraine, executing 
every year around 35 missions all over the country in almost every 
field imaginable; from Agri to Horticulture, from Stockbreeding to 
Food Production and from Business Support to Bio Energy.
In Ukraine PUM has 6 local Representatives; Kiev, Rivne, Lviv, Odessa, 
Kharkiv and Dnipropetrovsk.
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PUM Netherlands Senior Experts — некомерційна недержавна 
організація, яка підтримується і спонсорується урядом Нідерландів 
і пов’язана з його корінням, Конфедерацією роботодавців 
Нідерландів VNO-NCW. PUM здійснює глобальну допомогу і 
підтримку малих та середніх підприємств і пов’язаних організацій, 
які не можуть дозволити собі торговельну консультацію, у країнах, 
що розвиваються, і на ринках, що розвиваються. 
Наші місії виконуються на добровільній основі старшими 
експертами, більшість з яких — колишні підприємці, які 
хочуть поділитися своїми знаннями та досвідом із місцевими 
представниками малого та середнього бізнесу, щоб допомогти їм 
вивести свій бізнес на наступний рівень розвитку. 
PUM уже понад 20 років працює в Україні, виконуючи щороку 
близько 35 місій по всій країні практично в усіх можливих областях: 
від сільського господарства до садівництва, від скотарства до 
виробництва продуктів харчування, від підтримки бізнесу до 
біоенергетики. 
В Україні є 6 місцевих представництв PUM: у Києві, Рівному, Львові, 
Одесі, Харкові та Дніпропетровську
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Rohill Engineering
Edisonstraat 12
NL-7903 AN Hoogeveen
M: +31 6 21 19 55 66
E: gerard.vanhoeven@rohill.nl
M: +31 6 52 52 31 97
P: +49 157 54 04 90 30
E: dietmar.schoeps@rohill.nl
E: info@rohill.nl
www.rohill.com

Gerard van Hoeven
Corporate Sales Director

Rohill is a Dutch manufacturer of mission-critical TETRA 
communication infrastructure and control room applications with 
over 40 years experience. Rohill has full technology ownership and 
develops all software and hardware in-house allowing Rohill to lead 
the market on Total Cost of Ownership (TCO) and to offer a wide range 
of customer-specific solutions.
 
Rohill’s next-generation TetraNode solution supports a multi-vendor 
environment and is IOP tested, which guarantees that clients 
are free to choose any terminal in the market. Rohill guarantees 
interoperability to their clients to ensure the lowest TCO and  
long-term security in a changing marketplace.
 
In addition, Rohill works closely with professional, often local, system 
integrators and value-adding resellers, providing the extra mile in 
ensuring quality services.

Rohill is looking to meet policymakers in amongst others the public 
safety, public transport, airport, seaport and military segments.
 
To learn more, visit www.rohill.com.

Dietmar Schoeps
Regional Sales Director
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Rohill — голландський виробник критично важливої 
інфраструктури зв’язку TETRA та диспетчерських програм із більш 
ніж 40-річним досвідом. Rohill має повне право власності на 
технології і розробляє програмне та апаратне забезпечення для 
внутрішнього застосування. Це дозволяє компанії Rohill лідирувати 
на ринку за сукупною вартістю володіння (TCO) і пропонувати 
широкий спектр індивідуальних рішень.

Рішення наступного покоління TetraNode виробництва Rohill 
підтримує середовище від різних виробників і перевірене на 
сумісність, тому воно гарантує клієнтам можливість вільно 
вибирати будь- який термінал на ринку. Rohill дає гарантію 
сумісності для своїх клієнтів, щоб забезпечити найнижчу TCO і 
довгострокову безпеку на мінливому ринку.

Крім того, Rohill працює в тісному контакті з професійними, часто 
місцевими, системними інтеграторами та продавцями компонентів 
для інтеграції, докладаючи додаткові зусилля для забезпечення 
якості послуг.

Rohill шукає розробників стратегії, зокрема, в галузі громадської 
безпеки, громадського транспорту, аеропортів, морських портів і 
військового сектора.

Щоб дізнатися більше, відвідайте www.rohill.com.
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Ronca Holding
Startbaan 8
NL-1185 XR Amstelveen
P: +31 (0)20 7400 700
E: carlos@roncaholding.com
E: back-office@roncaholding.com
www.roncaholding.com

Carlos Lynch
Trader

Marc de Boer
Trader / sourcing

Ronca Holding B.V. is a Dutch based commodity trading company 
active in the markets of base and precious metals, energy 
commodities and recently started expanding its activities to the agri 
commodities. Currently we trade and move substantial volumes of 
copper cathodes and copper scrap, silver grains and bars and various 
other base metals in the form of ingots, plates and bars.

Ronca Holding B.V. started in 2004 and now also has branches in the 
United Arab Emirates and Hong Kong. Although we are a relatively 
small player, over time Ronca Holding has proven to be a well 
established and relaible full service trading partner for our clients 
and we are proud to have reputable companies like KGHM, Glencore, 
Aurubis and Brixlegg amongst our clientele.

We aim to get in contact in Ukraine with producers/manufactureres 
of base metal products like copper cathodes and primary aluminum 
ingots/Tbars but also nickel/zinc/lead/tin; precious metals like silver, 
gold, platinum and palladium bars or grains; agricultural products like 
oilseeds, grains, vegetable oils, oil cake and oil meals; biomass and 
biofuels like wood pellets, biodiesel and specifically Camelina oil.  
Also we would like to get in touch with recycle companies and scrap 
yards that can export scrap metals like clean copper wires (millberry), 
mixed red copper scrap, aluminum scrap and brass scrap.
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Ronca Holding B.V. — голландська фірма торгівлі товарами, 
яка працює на ринку кольорових і дорогоцінних металів, 
енергоносіїв, а нещодавно почала розширювати свою діяльність 
на сільськогосподарські товари. У даний час ми продаємо та 
перевозимо значні обсяги мідних катодів і мідного брухту, срібних 
зерен та зливків, різних інших недорогоцінних металів у вигляді 
зливків, пластин та прутів.

Ronca Holding B.V. розпочала діяльність 2004 року і тепер має 
також філії в Об’єднаних Арабських Еміратах та Гонконгу. Хоча 
ми — відносно невеликий гравець, з плином часу Ronca Holding 
виявилася солідним і надійним торговим партнером з повним 
спектром послуг для наших клієнтів. Ми пишаємося тим, що серед 
наших клієнтів такі авторитетні компанії, як KGHM, Glencore, Aurubis 
і Brixlegg.

Ми прагнемо налагодити контакт із українськими виробниками 
продукції з недорогоцінних металів, таких як мідні катоди, зливки 
чи таврові профілі з первинного алюмінію, а також нікелю/цинку/
свинцю/олова; дорогоцінних металів, таких як срібло, золото, 
платина і паладій у зливках або зернах; сільськогосподарської 
продукції, такої як насіння олійних культур, зерно, рослинні 
олії, макуха й мелена макуха; біомаси та біопалива, такого як 
деревні гранули, біодизель і конкретно рижієва олія. Також ми 
хотіли б увійти в контакт з переробними компаніями і складами 
металобрухту, які можуть експортувати металобрухт, такий як чисті 
мідні дроти (брухт), мішаний брухт червоної міді, брухт алюмінію і 
латуні.
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Royal DSM
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
P: +7(916)4000 157
M: +31 6 5371 8492
E: dick.bongard@dsm.com
E: info@dsm.com
www.dsm.com

DSM Eastern Europe Ltd
Dokukina street 16/1,129226, 
Moscow, RF 
www.dsm.com

Dick Bongard
Regional President DSM Eastern Europe

DSM is leading Life Sciences and Materials Sciences Company 
active in health, nutrition and materials. DSM is one of the Top-5 
multinational companies based in The Netherlands (22,000 people; 
turnover: €9billion). DSM’s activities are grouped into two main 
clusters: Nutrition/health and Performance Materials . The nutrition 
and food ingredients businesses serve the food, feed, cosmetic 
and pharmaceutical industries. DSM is the world’s largest vitamin 
producer, also in the ingredient markets for animal and human 
nutrition. Many of today’s medicines around the world contain our 
ingredients. The Performance Materials are used in a wide variety 
of end-use markets: automotive industry, life protection industry, 
aviation industry, electrical and  electronics industry, marine industry, 
sports and leisure industries, paint and coatings industry and 
construction industry. 
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Компанія «Ді-Ес-Ем» — ведуча компанія, яка працює у сфері медико-
біологічних та матеріалознавчих наук та займається виробництвом 
товарів і матеріалів для здоров’я та харчування. Компанія «Ді-
Ес- Ем» є однією з п’ятірки найуспішніших транснаціональних 
нідерладських компаній (22 000 працівників; оборот: 9 млрд євро). 
Напрямки діяльності компанії «Ді-Ес-Ем» поділені на два основні 
кластери: Харчування/здоров’я та експлуатаційні матеріали. 
Напрямки виробництва харчування та харчових інгредієнтів 
обслуговують харчову, кормову, косметичну та фармацевтичну 
промисловості. «Ді-Ес- Ем» є найбільшим у світі виробником 
вітамінів, а також інгредієнтів харчування для тварин та людей.
Багато сучасних медичних препаратів у всьому світі містять 
наші інгредієнти. Експлуатаційні матеріали використовуються 
на різноманітних ринках кінцевої продукції: автомобільній 
промисловості, виробництві засобів захисту, авіаційній 
промисловості, енергетиці та електротехнічній промисловості, 
морській промисловості, індустрії спорту та відпочинку, 
виробництві фарб та покриття, а також у будівництві.
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SoilCares Holding
Nieuwe Kanaal 7c
NL-6709  PA  Wageningen 
M: +31 6 55 48 08 12
E: robbert.ausems@soilcares.com
M: +31 6 55 76 10 57
E:  Peter.vanErp@soilcaresresearch.

com
E: info@soilcares.com
www.soilcares.com

Robbert Ausems
International Sales Manager

SoilCares is part of Dutch Sprouts Holding. Dutch Sprouts is a 
combination of companies that improve agricultural and horticultural 
procedures by combining the latest agricultural know-how with high 
quality analytical experience and expertise. Together these companies 
develop affordable solutions combining big data new technologies 
and cutting-edge devices developed in house. The ultimate goal 
being to bring the knowledge and the technology literally to the 
hands of the farmers.

SoilCares was created in 2013 in Wageningen, the heart of agricultural 
knowledge in the Netherlands. The company now counts two main 
offices both in Kenya and the Netherlands and its own Golden 
Standard Laboratory where reliable databases are developed and 
improved each day.

Global agriculture is facing a major problem: worldwide, the 
population is increasing, and farmers are struggling to cater with 
the resulting growing food demand. The main problem being an 
“unreachable knowledge” in poor countries and long and expensive 
processes in wealthier regions, SoilCares and its partners now 
provides farmers with innovative and affordable methods to assess 
soil and crops. 

Our devices are already supporting farmers across the world, by 
supplying them with quick and inexpensive information on the 
state of their soil and crops. Well informed, they make better choices 
regarding what crops to grow and what fertilisers to use and obtain 
improved and sustainable yields.

We are looking to meet Agri Holdings and big Greenhouse companies.

Peter van Erp
Scientific Director 
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Компанія SoilCares є частиною холдингу Dutch Sprouts Holding. 
Dutch Sprouts — це сукупність компаній, які займаються 
покращенням сільськогосподарських та садівничих процесів, 
поєднуючи найновіші науково-технічні досягнення з високою 
якістю аналітичного досвіду та професійності. Компанії спільно 
розробляють доступні рішення, які поєднують супермасиви даних, 
нові технології та найсучасніше обладнання власної розробки. 
Кінцева мета холдингу — принести знання та технології в прямому 
сенсі в руки фермерів.

Компанія SoilCares створена в 2013 р. в Вагенінгені, самому серці 
сільськогосподарських досліджень Нідерландів. Компанія наразі 
має два головні офіси — в Кенії та Нідерландах, а також власну 
лабораторію золотих стандартів, в якій щоденно розробляють та 
вдосконалюють надійні бази даних.

Світове сільське господарство зіткнулося зі значною проблемою: 
в усьому світі збільшується кількість населення, а фермери 
намагаються впоратися зі зростаючою потребою в харчових 
продуктах. Оскільки основою проблеми є «відсутність доступу до 
знань» у бідних країнах та тривалість і висока вартість процесів у 
багатших регіонах, компанія SoilCares та її партнери забезпечують 
фермерів інноваційними та доступними методами оцінки ґрунтів та 
сільськогосподарських культур.

Наші прилади допомагають фермерам у роботі по всьому світу, 
швидко та недорого надаючи інформацію про статус їхніх ґрунтів та 
культур. Завдяки хорошій інформованості вони можуть приймати 
найкращі рішення щодо того, які культури вирощувати і які добрива 
використовувати для отримання підвищеного і постійного врожаю.

Ми з нетерпінням чекаємо на зустрічі із сільськогосподарськими 
холдингами та потужними тепличними компаніями.
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A global leader in creating value from by-products
At Sonac, we have many years of experience in the business of 
collecting and creating value from animal by-products. In 2014, our 
company became a part of Darling Ingredients, a global leader in 
creating value from both edible and inedible organic residuals into 
innovative, sustainable solutions. The natural ingredients produced by 
Darling Ingredients find uses in a wide variety of markets – from food, 
feed and fuel to fertilizers, technical applications, pharmaceuticals and 
health and beauty concepts. 

Sonac
Kanaaldijk Noord 20-21
NL-5691 NM  Son en Breugel
P: +49 151 161 57 850
E: tarasreshetiuk@sonac.biz
E: info@sonac.biz
www.sonac.biz

Taras Reshetiuk
Sales manager
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Світовий лідер з капіталізації побічних продуктів 
У Sonac ми маємо багаторічний досвід у справі збирання та 
капіталізації побічних продуктів тваринного походження. 
2014 року наша компанія стала частиною Darling Ingredients, 
світового лідера в галузі створення вартості з їстівних і неїстівних 
органічних залишків за рахунок впровадження інноваційних 
та стійких рішень. Натуральні інгредієнти, виготовлені Darling 
Ingredients, застосовуються на найрізноманітніших ринках — від 
продуктів харчування, кормів і палива до добрив, фармацевтичних 
препаратів, у медичній та косметичній галузі, а також у технічних 
засобах.
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Tolsma-Grisnich Group
PO BOX 1010
NL-8300 BA Emmeloord
M: +31 (0) 657 572 744
E:  maartenvandelden@tolsma.

com
P: +38 (0) 504 405 790
E:  okapitanchuk@promarketing.

com.ua
E: info@tolsma.com
www.tolsmagrisnich.com

Tolsma Ukraine LLC
4 Khreshchatyk Str. Office 20
01001 Kyiv
Ukraine
P: +38 (0) 444 611 405
www.tolsmagrisnich.com

Maarten van Delden
Area Sales Manager

Oles Kapitanchuk
Sales Manager Ukraine

Tolsma-Grisnich: Improving your agribusiness in an intelligent 
way. As a family-run business, we have already been a pioneer 
and leading specialist in the field of efficient storage and primary 
processing of potatoes, onions and carrots for more than 75 years. 
From the international potato capital Emmeloord, we offer our clever, 
innovative concept-based solutions, which clearly distinguish us from 
the competition. Our high quality custom solutions and intensive 
process support provides you with complete peace of mind and 
guarantees you the highest possible return. Jointly, Tolsma-Grisnich 
provide smart Total Solutions for growers, processors and industrial 
packers of agricultural products. All the expertise that both companies 
have built up over the years is concentrated in the control technology 
and software for the installations. Customers can profit from this 
because all components with the entire chain are aligned with one 
another. Ambitious, innovative and intelligent Tolsma-Grisnich have 
an ambitious R&D department. Together with renowned partners, 
this department develops intelligent solutions. This yields an ongoing 
flow of innovation in the chain of unloading, storage, processing and 
packaging. Information technology is the key phrase. You may think of 
even more intelligent storage computers or mechanical refrigeration 
installations. Thanks to this intelligent software it is possible to 
manage operational processes and products in an optimal way. 
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Tolsma-Grisnich: Розумний спосіб покращення вашої 
підприємницької діяльності в галузі сільського господарства. 
За більш як 75 років свого існування наша сімейна справа стала 
піонером та провідним фахівцем у сфері ефективного зберігання 
та первинної обробки картоплі, цибулі та моркви. Базуючись у 
міжнародній картопляній столиці, Еммелорді, ми пропонуємо 
наші розумні, інноваційні, концептуальні рішення, які чітко 
вирізняють нас серед конкурентів. Наші високоякісні індивідуальні 
рішення та інтенсивна підтримка виробництва забезпечують ваш 
цілковитий спокій та гарантують максимальну окупність. Разом 
компанії Tolsma-Grisnich надають розумні комплексні рішення 
для виробників, обробників та промислових пакувальників 
сільськогосподарської продукції. Здобута за роки роботи спільна 
компетенція обох компаній зосереджується у сфері технологій 
контролю та програмного забезпечення для установок. Вони 
можуть допомогти нашим клієнтам отримати вигоду, оскільки 
всі компоненти взаємопов’язані разом із цілим ланцюжком. В 
енергійної, інноваційної та розумної групи компаній Tolsma-
Grisnich не менш енергійний відділ досліджень та розробок. 
Спільно з іменитими партнерами цей відділ розробляє розумні 
рішення. У результаті ми отримуємо безліч інновацій для ланцюжка 
розвантаження, зберігання, обробки та пакування. Інформаційні 
технології — ось ключове поняття нашої діяльності. Уявіть собі 
ще більш інтелектуальні складські комп’ютери або механізовані 
холодильні установки. Інтелектуальне програмне забезпечення 
дозволяє здійснювати оптимальне керування виробничими 
процесами та продуктами. 
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UNIFORM-Agri
Oostersingel 23
NL-9401 JZ Assen
P: +31 (0) 592 39 49 59
E:  h.j.van.der.beek@uniform-agri.

com
E: ellen@uniform-agri.com
www.uniform-agri.com

Harm-Jan van der Beek
Managing director

UNIFORM-Agri is an international company that develops, sells and 
supports management systems for dairy farmers all over the world. 
We are specialists in recording and managing dairy farm data and 
have developed close working relationships with the leading milking 
parlour manufacturers, milk recording companies and other industry 
partners worldwide. Our aim is to provide you with the best dairy 
management software you can get.
Every day thousands of dairy farmers around the world rely on their 
UNIFORM software for the daily administration and management 
reporting on their dairy herd.

Continual product development and annual support contracts mean 
that the UNIFORM software is always up to date for the latest changes 
in both hardware and software platforms, regulatory changes and 
industry practices.
Our international Helpdesk based in Assen in the Netherlands will 
work with you to setup, install and support your management 
software, providing friendly telephone advice and online PC-to-PC 
support.  We can communicate with customers in twelve different 
languages and our software is now available in over thirty three 
different languages.

With an agricultural passion our highly educated support team are 
proud to communicate with a ‘farmer’s heart and ICT know how’ so 
that when you need help you are straight through to a specialist who 
really understands your business.
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UNIFORM-Agri є міжнародною компанією, яка розробляє, продає 
та підтримує системи управління для власників молочних ферм у 
всьому світі. Ми є фахівцями в царині обліку та управління даними
молочної ферми. Ми налагодили тісні робочі відносини з 
провідними виробниками доїльних установок, компаніями обліку 
надоїв та іншими галузевими партнерами в усьому світі. Наша мета 
полягає в тому, щоб надати вам найкраще можливе програмне 
забезпечення для обліку надоїв молока. Щодня тисячі власників 
молочних ферм у всьому світі покладаються на програмне 
забезпечення компанії UNIFORM у повсякденній діяльності з 
управління молочним стадом та формування управлінської 
звітності.

Постійний розвиток продукту і річний контракт на підтримку 
означають, що програмне забезпечення компанії UNIFORM 
завжди оновлене з урахуванням останніх змін як апаратної, так і 
програмної платформи, нормативних змін і галузевої практики. 
Наша міжнародна служба підтримки базується в Ассені, Нідерланди. 
Її спеціалісти працюватимуть з вами, щоб налаштувати, встановити 
і підтримувати програмне забезпечення для управління, 
забезпечуючи дружню телефонну консультацію та підтримку 
комп’ютера через Інтернет. Ми можемо спілкуватися з клієнтами 
дванадцятьма різними мовами; наше програмне забезпечення 
тепер доступне більш ніж тридцятьма трьома різними мовами.

Маючи пристрасть до сільського господарства, наша 
високоосвічена служба підтримки пишається тим, що спілкується з 
«серцем фермера через комп’ютерні технології»; таким чином, коли 
вам потрібна допомога, ви можете звернутися безпосередньо до 
фахівця, який дійсно знається на своїй справі.
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Mark Bot
Regional Manager

Igor Tynynyka
Director Van Oord Ukraine 

Van Oord
Schaardijk 211
NL-3063 NH Rotterdam
P: +31 15 17 91 09
E: mark.bot@vanoord.com
P: +380 (67) 486 13 22
E: igor.tynynyka@vanoord.com
E: info@vanoord.com
www.vanoord.com

Van Oord Ukraine
65014, Troitskaya Str. 2, off.15. 
Odessa, Ukraine.
P/F: +380-(482)-334991
E: Off.Ukraine@vanoord.com

Profile
Van Oord operates around the world as a leading contractor for 
dredging, marine engineering and offshore energy projects (oil, gas 
and wind), offering innovative solutions to marine challenges. The 
company operates worldwide in more than fifty countries.

Van Oord is a private company with limited liability and its head 
office in Rotterdam, the Netherlands. Our employees are committed, 
entrepreneurial professionals who are passionate about water and 
technology. They understand that cooperation is crucial to achieving 
the  best possible result. By being open and honest, they build mutual 
trust and respect.

Van Oord is a family-owned business offering marine solutions of 
value, both now and in the future. Safety, sustainability and continuity 
go hand in hand in this respect. Van Oord takes an interest in its value 
chain, which extends from suppliers to clients.

Mission statement
We are the leading international contractor for dredging, marine 
engineering and offshore projects (oil, gas and wind). We create 
innovative, sustainable solutions and safe working conditions in close 
cooperation with our clients.

Vision
The growing world population needs more space and the demand for 
energy is rising constantly. The increasing level of world trade requires 
more and better port facilities; at the same time, climate change is 
threatening coastal areas. Van Oord provides innovative solutions 
for these worldwide maritime challenges, both now and in future.e 
attached company profile



71

Інформація
Компанія Van Oord працює в усьому світі як ведучий підрядник 
в секторі днопоглиблення, гідротехнічної інженерії та морських 
енергетичних проектів (нафта, газ і вітер), пропонуючи інноваційні 
рішення завдань на морі. Компанія працює у більш ніж п’ятдесяти 
країнах світу.

Van Oord — приватна компанія з обмеженою відповідальністю, 
головний офіс розташований у Роттердамі, Нідерланди. Наші 
співробітники — віддані і завзяті фахівці, які захоплюються водою 
і технікою. Вони розуміють важливість співробітництва для 
досягнення найкращого можливого результату. Будучи відкритими і 
чесними, вони зміцнюють взаємну довіру та повагу.

Van Oord — сімейний бізнес, який пропонує цінні морські рішення 
на короткострокову та довгострокову перспективу. Запорукою 
такої діяльності є безпека, стабільність і безперервність. Van Oord 
має інтерес у ланцюжку створення цінності, який простягається від 
постачальників до клієнтів.

Формулювання місії
Ми — ведучий міжнародний підрядник у секторі днопоглиблення, 
гідротехнічної інженерії та морських енергетичних проектів (нафта, 
газ і вітер). Ми створюємо інноваційні довгострокові рішення і 
безпечні умови праці в тісній співпраці з нашими клієнтами.

Бачення
Населення планети росте, потреба у просторі та енергії 
безперервно зростає. Підвищення рівня світової торгівлі вимагає 
більших і кращих портових споруд; водночас, зміна клімату 
загрожує прибережним районам. Компанія Van Oord надає 
інноваційні рішення для цих глобальних морських проблем як на 
короткий термін, так і на довгострокову перспективу. Прикладено 
відомості про компанію
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Vitelco
Veemarktkade 21
NL-5222 AE s’Hertogenbosch 
M: +31 6 55 72 28 11
E: r.van.buren@vitelco.nl
E: info@vitelco.nl
www.vitelco.nl

Roelof van Buren
account manager east europe

Vitelco , part of the PALIgroup , is a major veal meat producer with 
markets inside and outside Europe. We are an integrated company 
with own animals in modern , animalfriendly, stables . In our state of 
the art slaughterhouse and deboning hall the meat is produced under 
the most modern hygenic conditions in accordance with our excellent 
tracibilty system. We produce both the white milkfed veal meat 
but our unique selling point is the rose grainfed veal . Grainfed veal 
animals are fed with a diversified menu which ensures high quality , 
tender and safe meat.
Both meat products can be supplied in all, internationally well 
known, meatcuts in both chilled and frozen condition. Freezing is 
done in our own coldstore .  Vitelco is looking for a partner in Ukraine 
with experience in importing meat and distributing to hotelchains 
, restaurants and  foodservice companies. Food manufacuring 
companies can also apply as we supply our meat and byproducts ( 
offals ) also to that industry .   
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Vitelco, яка входить до PALIgroup, є великим виробником телятини, 
який охоплює ринки у Європі та поза її межами. Ми — об’єднана 
компанія, яка має власних тварин у сучасних стайнях, що не 
чинять несприятливої дії на тварин. У наших передових забійних 
та обвалювальних цехах м’ясо виробляється за найсучасніших 
санітарно-гігієнічних умов у відповідності з нашою відмінною 
системою простежуваності. Ми виробляємо й білу телятину, 
відгодовану на молочному раціоні, але наша унікальна комерційна 
пропозиція ґрунтується на продажу рожевої телятини, годованої 
зерном. Тварин на зерновому раціоні годують різноманітним 
кормом, що забезпечує високу якість, ніжність і безпечність м’яса. 
Обидва м’ясні продукти можуть поставлятися у вигляді всесвітньо 
відомих м’ясних відрубів як в охолодженому, так і в замороженому 
стані. Заморожування здійснюється в нашій власній холодильній 
камері.  Компанія Vitelco шукає партнера в Україні з досвідом в 
галузі імпорту м’яса і розподілу мережами готелів, ресторанів 
і підприємств громадського харчування. Компанії-виробники 
харчових продуктів також можуть подавати заявки, оскільки ми 
поставляємо наше м’ясо і субпродукти (побічні продукти) і для 
підприємств цієї галузі.   
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Worldpartners
Energieweg 4
NL-6871 KB  Renkum
P: +31 (0)317 31 77 65 
E: a.wietses@worldpartners.org
P: +31 (0)317 31 77 65
E: h.hamoen@worldpartners.org
E: info@worldpartners.org
www.worldpartners.nl

Adama
Zhovtneve
E: info@worldpartners.org
http://www.worldpartners.nl/
boerderij-adama/

Arjan Wietses
Director

World Partners is an organization that supports initiatives in 
developing countries that are focused on creating jobs, improving 
the value chain and contributes to social change. It is our vision 
that entrepreneurship is an important contribution to employment 
and the development of a society. In many countries there are 
important elements for starting a business. That’s why we work 
with entrepreneurs in different countries in starting and conducting 
an economic activity. We also believe it is important to be socially 
involved. We believe that social change begins with people from the 
developing countries themselves. We are involved in other social 
business projects in Kyrgyzstan, Indonesia, Ukraine, Ethiopia and 
Tanzania.
In Ukraine we own a farm, called Adama. We are interested in parties 
that will help us improve the value chain of our farm. Preferable in 
Novovolynsk area. This could be factories that need crops to produce 
their product, end users for a specific crop, small/medium business 
initiatives that are complementary to our farm and its  crops. The farm 
also keeps cows that produce milk. Setting up a cheesefactory could be 
one of the possibilities, but also a factory for chickenfood, for example.

Hans Hamoen
Founder
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World Partners — організація, яка підтримує ініціативи, 
спрямовані на створення робочих місць, поліпшення ланцюжків 
створення вартості та сприяння соціальним змінам у країнах, що 
розвиваються. Ми переконані, що підприємництво є важливим 
внеском в зайнятість і розвиток суспільства. У багатьох країнах 
існують важливі елементи для початку бізнесу. Ось чому ми 
працюємо з підприємцями з різних країн для запуску та ведення 
економічної діяльності. Ми також вважаємо, що важливо бути 
соціально залученими. Ми віримо, що соціальні зміни починаються 
з самих мешканців країн, що розвиваються. Ми беремо участь у 
інших соціальних бізнес-проектах у Киргизстані, Індонезії, Україні, 
Ефіопії та Танзанії. 
В Україні ми маємо ферму, яка називається Adama. Ми зацікавлені 
в партнерах, які допоможуть нам поліпшити ланцюжок створення 
вартості нашої ферми. Бажано в околі Нововолинська. Це можуть 
бути заводи, яким потрібне збіжжя для виготовлення власної 
продукції, кінцеві користувачі конкретної культури, ініціативи 
малого/середнього бізнесу, які б доповнили нашу ферму та її посіви. 
На фермі є також корови, що виробляють молоко. Як варіант, можна 
налагодити сироварню або збудувати, наприклад, фабрику корму 
для курчат.
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Official Delegation
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Official Delegation

Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB  The Hague
P: +31 70 348 6486
www.government.nl/ministries/bz
www.facebook.com/lilianneploumen

Lilianne Ploumen
Minister for Foreign Trade and Development Cooperation

Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB  The Hague
P: +31 70 348 6057
E: guido.landheer@minbuza.nl
www.government.nl/ministries/bz

Guido Landheer
Deputy Director General Foreign Economic Relations

Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB  The Hague
P: +31 70 348 4380
E: meyndert-vander.Kolk@minbuza.nl
www.government.nl/ministries/bz

Meyndert van der Kolk
Private Secretary to the Minister

Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB  The Hague
P: +31 70 348 4766
E: daphne.Bergsma@minbuza.nl
www.government.nl/ministries/bz

Daphne Bergsma
Director Europe Department

Ministry of Foreign 
Affairs

http://www.government.nl/ministries/bz
mailto:guido.landheer@minbuza.nl
http://www.government.nl/ministries/bz
http://www.government.nl/ministries/bz
mailto:daphne.Bergsma@minbuza.nl
http://www.government.nl/ministries/bz
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Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB The Hague
P: +31 70 348 4176
E: remco.dolstra@minbuza.nl   
www.government.nl/ministries/bz
 

Remco Dolstra
Director Communications Department/ Spokesperson

Ministry of Foreign Affairs
PO Box 20061
NL-2500 EB The Hague
P: +31 70 348 4296
E: cindy-vanden.Boom@minbuza.nl
www.government.nl/ministries/bz 

Cindy van den Boom
Economic Policy Advisor

Ministry of Economic Affairs | Netherlands 
Enterprise Agency
PO Box 93144
NL-2509 AC  The Hague
P: +31 88 60 1078
E: jos.hermsen@rvo.nl
www.hollandtrade.com

Jos Hermsen
Project Manager Missions

Ministry of Economic Affairs
PO Box 20401
NL-2500 EK The Hague
P: +31 70 378 5345
E: s.knijff@minez.nl  
www.government.nl/ministries/ez

Sara Knijff
Deputy Director
European Agricultural and Fisheries Policy and Food Security

mailto:remco.dolstra@minbuza.nl
http://www.government.nl/ministries/bz
mailto:cindy-vanden.Boom@minbuza.nl
http://www.government.nl/ministries/bz
mailto:s.knijff@minez.nl
http://www.government.nl/ministries/ez
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Contact details 
Embassy in Kyiv

Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
in Ukraine
7, Kontraktova Square, Kyiv 01901, Ukraine
P: +38044 490 82 00
M: +38050 447 85 87
E: evertjan.krajenbrink@minbuza.nl
E: KIE-LNV@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/ 
http://oekraine.agroberichtenbuitenland.nl 

Evert Jan Krajenbrink
Head Economic Affairs /  
Agricultural Counsellor

Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
in Ukraine 
7, Kontraktova Square, Kyiv 01901, Ukraine
P: +38044 490 82 00
M: +38050 447 95 48
E: kees.klompenhouwer@minbuza.nl 
http://ukraine.nlembassy.org/ 

Kees Klompenhouwer
Ambassador

Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
in Ukraine
7, Kontraktova Square, Kyiv 01901, Ukraine
P: +38044 490 82 00
M: +38050 394 90 90
E: Astrid.Dunselman@minbuza.nl 
E: KIE-EA@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/ Astrid Dunselman

Deputy Head Economic Affairs /  
Second Secretary

Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
in Ukraine 
7, Kontraktova Square, Kyiv 01901, Ukraine
P: +38044 490 82 00
M: +38050 381 32 40
E: adriaan.versluis@minbuza.nl 
http://ukraine.nlembassy.org/ 

Adriaan Versluis 
First Secretary

Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
in Ukraine
7, Kontraktova Square, Kyiv 01901, Ukraine
P: +38044 490 82 00
M: +38050 468 43 83
E: victoria.tarasenko@minbuza.nl 
E: kie-ea@minbuza.nl 
http://ukraine.nlembassy.org/ Victoria Tarasenko 

Senior Economic Assistant 

 

mailto:evertjan.krajenbrink@minbuza.nl
mailto:KIE-LNV@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/
http://oekraine.agroberichtenbuitenland.nl
mailto:kees.klompenhouwer@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/
mailto:Astrid.Dunselman@minbuza.nl
mailto:KIE-EA@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/
mailto:adriaan.versluis@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/
mailto:victoria.tarasenko@minbuza.nl
mailto:kie-ea@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/


81

Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
in Ukraine
7, Kontraktova Square, Kyiv 01901, Ukraine
P: +38044 490 82 00
M: +38050 394 90 00
E: irina.dudiak@minbuza.nl 
E: KIE-LNV@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/ 
http://oekraine.agroberichtenbuitenland.nl 

Irina Dudiak
Agricultural Assistant

Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
in Ukraine
7, Kontraktova Square, Kyiv 01901, Ukraine
P: +38044 490 82 00
M: +38050 468 43 84
E: Olga.Bondarenko@minbuza.nl
E: kie-ea@minbuza.nl 
http://ukraine.nlembassy.org/ Olga Bondarenko 

Economic Assistant

Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
in Ukraine
7, Kontraktova Square, Kyiv 01901, Ukraine
P: +38044 490 82 00
M: +38050 468 43 81
E: lyudmilla.bilenko@minbuza.nl  
http://ukraine.nlembassy.org/ 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
in Ukraine
7, Kontraktova Square, Kyiv 01901, Ukraine
P: +38044 490 82 00
M: +38050 447 66 70
E: Kateryna.Tushynska@minbuza.nl 
E: KIE-LNV@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/ 

Lyudmilla Bilenko 
Senior Policy Officer

Kateryna Tushynska
Senior Management Assistant

mailto:irina.dudiak@minbuza.nl
mailto:KIE-LNV@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/
http://oekraine.agroberichtenbuitenland.nl
mailto:Olga.Bondarenko@minbuza.nl
mailto:kie-ea@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/
mailto:lyudmilla.bilenko@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/
mailto:Kateryna.Tushynska@minbuza.nl
mailto:KIE-LNV@minbuza.nl
http://ukraine.nlembassy.org/
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Publication
Netherlands Enterprise Agency
The Hague, the Netherlands
www.hollandtrade.com



www.hollandtrade.com

Follow us @NLhandelsmissie, #NLUkraine
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