А Н К Е Т А/ Q U E S T I O N N A I RE

1

Повна назва підприємства/компанії:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Немирів ПАК-Сервіс»
Complete name of the enterprise/company:
Limited Liability Company " Nemiroff PAC -Service"

2.

П.І.Б. керівництва підприємства/компанії (із зазначенням посади):
Рибалко Олександр Павлович (Директор)
Name, surname and position of the managing director of the enterprise/company:
Rybalko Alexander (Director)

3.

Контактні дані підприємства/компанії та особи, відповідальної за взаємодію з
іноземними партнерами (поштова адреса, електронна адреса, телефон/факс):
22800, Україна, Вінницька обл., Немирівський р-н., м. Немирів, вул.. Леніна, б. 183
mail: nemirov_foods@ukr.net
тел./факс: (04331) 2-05-10
тел.: 097 924 5696
Contact data of the enterprise/company and of the person authorized to work with foreign
partners (postal address, e-mail, telephone/fax)
22800, Ukraine, Vinnitsa region., Nemirovsky district, Nemirov, Lenin str., 183
mail: nemirov_foods@ukr.net
tel. / fax: ( 04331) 02.05.10
tel .: 097 924 5696

4.

Коротка інформація про підприємство/компанію:
Підприємство надає послуги з сушіння овочів, фруктів та лікарських рослин з 2014
року.
Enterprise/company profile:
The company provides services for drying fruits, vegetables and herbs in 2014 .

5.

6.

На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснює експорт, якої
продукції/послуг?
Ні.
If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which products/services?
No.
Які види продукції/послуг підприємство/компанія готове експортувати на ринки ЄС?
Приблизні обсяги товарних партій?
Підприємство готове експортувати на ринки ЄС таку продукцію, як сушені овочі,
фрукти, а також лікарські рослини. Приблизні обсяги становитимуть 2 - 3 тони в
місяць готової продукції.
Which products/services your enterprise/company is ready to export to the EU countries?
The company is ready to export to EU markets for such products as dried fruits,
vegetables and herbs. Estimated amount of 2 - 3 tons per month of finished products.
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6.

На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснює експорт, якої продукції?

If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which products?
7.

Які регіони (країни) ЄС цікавлять підприємство/компанію з точки зору експортної
діяльності
Всі ринки.
What EU regions (countries) are of particular interest for your enterprise/ company
regarding exports operations?
All markets.
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