А Н К Е Т А/ Q U E S T I O N N A I RE
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Повна назва підприємства/компанії: ТОВ “АЗОТФОСТРЕЙД”
Complete name of the enterprise/company: LLC AZOTFOSTRADE

2.

П.І.Б. керівництва підприємства/компанії (із зазначенням посади):
Директор: Соломянюк Світлана Василівна
Керуючий менеджер: Савенков Олександр Анатолійович
Name, surname and position of the managing director of the enterprise/company:
Director: Solomianiuk Svitlana Vasilіvna
Managing Partner: Savenkov Aleksandr Anatolyevich

3.

Контактні дані підприємства/компанії та особи, відповідальної за взаємодію з
іноземними партнерами (поштова адреса, електронна адреса,
телефон/факс):
61057 Україна, м.Харків, вул. Римарська б.16, кв.13, тел./факс (057) 705-54-10
e-mail: azotfostreyd@gmail.com
Contact data of the enterprise/company and of the person authorized to work with
foreign partners (postal address, e-mail, telephone/fax):
16 Rymarskaya Street, office 13, Kharkiv, 61057
azotfostreyd@gmail.com, telephone/fax: (057) 705-54-10

4.

Ukraine,

e-mail:

Коротка інформація про підприємство/компанію:
ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" займає одне з перших провідних місць в Україні по
експорту лляної олії по всьому світу. За короткий час підприємство вийшло на
світову арену, і склала конкуренцію всім іншим провідним великим компаніям в
світовій торгівлі. А також має найвищі показники якості товару, що і дає
впевненості в конкуренції.
Enterprise/company profile:
LLC AZOTFOSTREYD has one of the leading places in Ukraine on exports of
flaxseed/linseed oil worldwide. In a short time the company came to the world stage,
and will compete with all other leading large companies in the world trade. And also
has the highest quality goods indicators, which gives the confidence in the competition.

5.

На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснює експорт, якої
продукції/послуг?
ТОВ “АЗОТФОСТРЕЙД” здійснює експорт такої продукції як: лляна олія,
рафінованого/нерафінованого льняного масла, макухи лляної в таких країнах як:
Бельгія, Італія та Китай.
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If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which
products/services?
LLC AZOTFOSTREYD exporting products such as linseed oil, refined / raw linseed
oil, linseed cake in countries such as Belgium, Italy and China.
6.

Які види продукції/послуг підприємство/компанія готове експортувати на
ринки ЄС? Приблизні обсяги товарних партій?
ТОВ “АЗОТФОСТРЕЙД” готове експортувати 1000 тонн – льняного
(рафинированного / нерафинированного) масла и 1500 тонн – жмыха на рынок
ЕС.
Which products/services your enterprise/company is ready to export to the EU
countries?
LLC AZOTFOSTREYD ready to export 1000 tons - linseed (refined / unrefined) oil and
1,500 tons – linseed cake to the EUcountries .

6.

На ринках яких країн підприємство/компанія вже здійснює експорт, якої
продукції?
ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" здійснює експорт лляної олії у Китай і макухи в
Італію, Польщу та Німеччину.
If the enterprise/company already exports to foreign markets? Which products?

7.

LLC AZOTFOSTREYD" exporting linseed oil to China and linseed cake in Italy,
Poland and Germany.
Які регіони (країни) ЄС цікавлять підприємство/компанію з точки зору
експортної діяльності
ТОВ "АЗОТФОСТРЕЙД" цікавлять такі країни як Німеччина, Бельгія,
Франція, Італія, Іспанія, Великобританія, Ірландія, Швеція, Фінляндія і т.д.
What EU regions (countries) are of particular interest for your enterprise/
company regarding exports operations?
LLC AZOTFOSTREYD interested in such countries as Germany, Belgium, France,
Italy, Spain, UK, Ireland, Sweden, Finland, etc.
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