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Повна назва підприємства/компанії:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ «АСПАРАГУС-ЛТД»
Complete name of the enterprise/company:
LIMITED LIABILITY COMPANY «ASPARAGUS-LTD»

2.

П.І.Б. керівництва підприємства/компанії (із зазначенням посади):
Директор: Топіха Микола Іванович
Name, surname and position of the managing director of the enterprise/company:
Director: Topikha Mykola

3.

Контактні дані підприємства/компанії та особи, відповідальної за взаємодію з
іноземними партнерами (поштова адреса, електронна адреса,
телефон/факс):
08645 Україна, Київська обл., Васильківський р-н, с. Кодаки, вул. Жовтнева,
буд. 52, тел: +38 044 5225770, e-mail: office@asparagus.in.ua
Директор: Топіха Микола Іванович
Моб. тел: +38 067 5029157 e-mail: topiha@asparagus.in.ua
Contact data of the enterprise/company and of the person authorized to work with
foreign partners (postal address, e-mail, telephone/fax):
52 Zhovtneva str., v. Kodaki, Vasylkiv district, Kyiv region, 08645 Ukraine
Tel: +38 044 5225770, e-mail: office@asparagus.in.ua
Director: Topikha Mykola
Mob. +38 067 5029157 e-mail: topiha@asparagus.in.ua

4.

Коротка інформація про підприємство/компанію:
ТОВ «Аспарагус-ЛТД» є виробником крупи та муки соргової без глютену.
ТУ У 10.6-40031186-001:2016
Enterprise/company profile:
«Asparagus-LTD» LLC is a manufacturer of gluten free sorghum grain and gluten
free sorghum flour.

5.

На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснює експорт, якої
продукції/послуг?
Компанія не здійснює експорт продукції.
If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which
products/services?
The company does not export products.

6.

Які види продукції/послуг підприємство/компанія готове експортувати на
ринки ЄС? Приблизні обсяги товарних партій?
Крупа соргова без глютену – 50 т. на місяць.
Мука соргова без глютену – 50 т. на місяць.
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6.

Which products/services your enterprise/company is ready to export to the EU
countries?
Gluten free sorghum grain – 50 tons per month.
Gluten free sorghum flour – 50 tons per month.
На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснює експорт, якої
продукції?
Компанія не здійснює експорт продукції.
If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which products?
The company does not export products.

7.

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