
Khmelnitsky CCI 

Profily ukrajinských spoločností so záujmom o slovenský trh 

N Názov 

spoločnosti 

Web Profil spoločnosti Záujem o partnera 

1 «TEMP» Plant, 

a.s. 

www.Temp-mach.com 

 

Výroba strojov. Zariadenia na 

pokovovanie. Potrubné stavebné 

zariadenia, kovové konštrukcie. 

Vypracovanie projektovej dokumentácie, 

výroba, inštalácia, uvedenie do prevádzky, 

zaškolenie personálu a údržba 

technologických zariadení, záručný a 

pozáručný servis, technická podpora 

2 « Svityaz» s.r.o. www.svityaz.km.ua 

 

Výroba: výrobky z káblov a drôtov, 

flexibilná vlnitá trubica s tiahlom pre 

elektrickú inštaláciu z PVC, elektrické 

skrinky, domáce predlžovacie zariadenia 

Hľadanie partnerov pre export 

3 «Exportplus» 

s.r.o. 

www.Ekokordi.com.ua 

 

Výroba a predaj vykurovacích zariadení. 

Výroba vykurovacích drevných peliet 

Hľadanie partnerov pre export 

4  Pobočka «Obolon» 

«Krasylivske» a.s. 

www.Obolon.ua 

 

Výroba a predaj nealkoholických nápojov, 

nápojov, minerálnych a pitných vôd. 

Distribúcia produktov 

5 «Kristall» s.r.o. www.e-kristall.com 

 

Vývoj a výroba elektronických jednotiek  Spoločná výroba elektronických jednotiek, 

monitorovacích systémov 

environmentálnej bezpečnosti, LED 

osvetľovacích systémov 

http://www.temp-mach.com/
http://www.svityaz.km.ua/
http://www.ekokordi.com.ua/
http://www.obolon.ua/
http://www.e-kristall.com/


6 «Renome» s.r.o. www.renome.biz 

www.termit.ua 

 

Vývoj, výroba elektronických a 

elektrických výrobkov, kontrolné a 

meracie prístroje, elektrické vykurovacie 

zariadenia, LED lampy, zmluvná výroba 

elektroniky. 

Spoločnosť ponúka spoluprácu vo forme 

spoločných aktivít alebo subdodávateľských 

zmlúv, alebo vytvorenie spoločného podniku 

na vývoj, výrobu a predaj elektronických a 

elektrických výrobkov, LED svetiel, riadiacich a 

meracích zariadení, elektrických vykurovacích 

zariadení, zmluvná dodávka elektriny.  

Spolupráca pri predaji na trhy Európy, krajín 

colnej únie (plynové alarmy, elektrické 

vykurovacie zariadenia) - Vyhľadávanie 

partnerov, ktorí majú záujem o zadávanie 

objednávok na zmluvnú výrobu elektroniky, 

čiastočné umiestnenie na trh. 

7 «Novator» š.p. https://novator-

tm.com 

 

Novator State Enterprise má výrobu na 

vysokej technickej úrovni a moderné 

technológie. Výroba palubných rádiových 

elektronických, radarových, navigačných a 

iných vybavení pre letecké a kozmické 

odvetvia; výroba meračov vody, plynu, 

energie; lekárske prístroje, lekárske 

fyzioterapeutické vybavenie a prostriedky na 

boj proti COVID-19 a prevenciu pred ním. 

Vyhľadajte partnerov a distribútorov v 

oblasti predaja zdravotníckych pomôcok 

8 "Tin Impex" s.r.o. www.tinimpex.com 

 

 

 

Metalurgia, výroba 

Charakteristika podniku - výroba 

akýchkoľvek zliatín podľa technickej 

špecifikácie zákazníka. 

Použitie ligatúr umožňuje dosiahnuť 

Hľadanie partnerov pre export 

http://www.renome.biz/
http://www.termit.ua/
https://novator-tm.com/
https://novator-tm.com/
http://www.tinimpex.com/


zliatiny najvyššej kvality. V súčasnosti 

spoločnosť vyrába viac ako tridsať zliatin, 

ktoré spĺňajú normy EÚ, Izraela, 

Japonska, USA, SNŠ. 

9 Avtoban Trailers 

Ukraine, s.r.o. 

www.avtoban.ua 

 

Výrobca potravinových prívesných 

vozíkov, vozíkov a nákladných 

automobilov, izotermických nadstavieb 

pre ľahkú obchodnú dopravu, vlastná 

výrobná linka transportných panelov 

Spolupráca v distribúcii potravinových 

prívesov a nákladných vozidiel na 

Slovensku (montáž a predaj), spoločná 

výroba karosérií a / alebo montáž na 

ukrajinský trh 

10 Sunny Food, s.r.o. http://www.sf.km.ua 

 

Výroba a predaj raňajok, raňajkových 

cereálií müsli, cereálií 

Distribútori potravín a obchodné reťazce 

11 «Deraznia Dairy 

Plant» s.r.o. 

www.dmz.ua 

 

Spracovanie mlieka, výroba masla a 

syrov 

Export mliečnych výrobkov do slovenskej 

firmy. 

12 «KhPFP «Prigma-

Pres» a.s. 

www.prigma.km.ua 

 

Výroba zariadení na spracovanie drôtov: 

vinutie pružín, navíjanie podložiek, klince, na 

vlákna, na ostnatý drôt, rezanie atď. 

Hľadanie partnerov pre export 

13 Kermach 

Lyudmyla  

 Spoločnosť je výrobcom vysoko 

kvalitných brikiet z drevného paliva typu 

RUF, vyrábaných na nemeckom zariadení 

lisovaním suchých pilín, borovíc, pod 

vysokým tlakom, bez akýchkoľvek prísad 

a chemických nečistôt. Ekologický 

produkt. Horí takmer bez dymu. Využíva 

sa na vykurovanie súkromných domov, 

Hľadanie partnerov pre export 

http://www.avtoban.ua/
http://www.sf.km.ua/
http://www.dmz.ua/
http://www.prigma.km.ua/


kúpeľov, stanov, priemyselných budov, 

skleníkov, a pod. 

14  «FELIX-2010» 

s.r.o. 

 Agentúrne služby, veľkoobchod s 

poľnohospodárskymi surovinami, 

obchod s palivami, ostatné služby. 

Hľadanie partnerov pre export 

15 Nail LTD www.nail.com.ua 

 

Výroba oceľových klincov Hľadanie partnerov pre export 

 

 

 

http://www.nail.com.ua/

