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2.

3.

4.

Повна назва підприємства/компанії:
ТОВ «Компанія «Харківнатурпродукт»
Complete name of the enterprise/company:
«COMPANY KHARKIVNATURPRODUKT» LTD
П.І.Б. керівництва підприємства/компанії (із зазначенням посади):
Директор Гаркава Людмила Василівна
Name, surname and position of the managing director of the
enterprise/company: Director L.V. Garkava
Контактні дані підприємства/компанії та особи, відповідальної за
взаємодію з іноземними партнерами (поштова адреса, електронна
адреса, телефон/факс):
Україна 64003, Харківська обл., Кегичівський р-н, смт. Кегичівка,
пров. 1-го Травня, б. 24
Тел/факс +38 (057) 343-13-39
Моб +380(66) 38 31 297
e-mail: info@khnp.com.ua
www.khnp.com.ua
Contact data of the enterprise/company and of the person authorized to work
with foreign partners (postal address, e-mail, telephone/fax)
Ukraine 64003, Kharkiv region, Kegichevsky area, Kygycziwka town,
lane. 1st May 24
Tel. / Fax .: +38 (057) 343-13-39
mob +380(66) 38 31 297
e-mail: info@khnp.com.ua
www.khnp.com.ua
Коротка інформація про підприємство/компанію: Виробництво
органічних та натуральних рослинних олій першого холодного
віджиму:
олія льняна /олія льняна ORGANIC
олія з ядер волоського горіха,
олія з насіння гарбуза,
олія з ядра соняшнику ORGANIC
олія з розторопші/ олія з розторопші ORGANIC
олія ріпакова / олія ріпакова ORGANIC
олія конопляна,
олія гірчична,
олія соєва,
олія кунжутна,
олія арахісова
олія рижієва
Enterprise/company profile:
production of organic and natural vegetable oils first cold pressing:
linseed oil / linseed oil ORGANIC
pumpkin seed oil,
walnut oil,
milk thistle oil / milk thistle oil ORGANIC
sunflower Kernel oil ORGANIC
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5.

rapeseed oil / rapeseed oil ORGANIC
hemp oil,
mustard oil,
soybean oil,
sesame oil,
peanut oil,
camelina oil
На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснює експорт,
якої продукції/послуг? Польща, Китай
If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which
products/services? Poland, China

6.

Які види продукції/послуг підприємство/компанія готове експортувати
на ринки ЄС? Приблизні обсяги товарних партій?
Рослинні олії, партії – 40 т / місяць
Which products/services your enterprise/company is ready to export to the
EU countries? vegetable oils, consignment - 40 t / month

7.

Які регіони (країни) ЄС цікавлять підприємство/компанію з точки зору
експортної діяльності : Німеччина, Франція, Угорщина та інші
країни
What EU regions (countries) are of particular interest for your enterprise/
company regarding exports operations? Germany, France, Hungary and
other countries
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