
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фабрика штучних шкір «Еко-СКАІ» 

Контакти для довідок:  32100, Хмельницька область,  

смт Ярмолинці, вул. Пушкіна,36, телефон (03853) 2-32-30,  

факс (03853)2-19-95, e-mail  Eko-skai@ukr.net 
 

№ 

з/п 
Товарна пропозиція 

Оптово-відпускна 

ціна, грн 

1 Матеріали неткані і вироби з матеріалів нетканих 85,2 грн/кв.м 

2 
Матеріали текстильні, не просочені, з покриттям, 

дубльовані 
91,1 грн/кв.м 

3 Тканини просочені з покриттям або дубльовані 54,5 грн/кв.м 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НМТ-Агро» 

Контакти для довідок:  32100, Хмельницька область,  

смт Ярмолинці, вул. Пушкіна 36,  телефон  (03853)2-12-44,   

e-mail nmtagro@gmail.com 
 

№ 

з/п 
Товарна пропозиція 

Оптово-відпускна 

ціна, грн 

1 
Вузли та деталі до машин сільського господарства, 

садівництва, лісового господарства 
Договірна ціна 

2 Навісне обладнання до міні-техніки Договірна ціна 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мега-Тех» 

Контакти для довідок: 32100, Хмельницька область,  

смт Ярмолинці, вул. Залізнична 64, телефон/факс  (03853)2-35-60, 

e-mail manager@mega-tex.com.ua, сайт – www.mega-tex.com.ua 
 

№ 

з/п 
Товарна пропозиція 

Оптово-відпускна 

ціна, грн 

1 Лінії забою свиней або великої рогатої худоби Договірна ціна 

2 Лінії забою птиці Договірна ціна 

3 

Обладнання для виготовлення ковбас, обвалування 

м'яса, переробки субпродуктів та інше обладнання, 

пов'язане з м’ясопереробною промисловістю 

Договірна ціна 

4 

Додаткове обладнання для забою свиней та ВРХ 

(візки для транспортування готової продукції на 

ковбасних і м'ясопереробних виробництвах, 

технологічні столи, устаткування складських 

приміщень, встановлення промислових дверей, лотки 

каналізаційні та трапи (сифони) для збору води та 

інше) 

Договірна ціна 

 

mailto:Eko-skai@ukr.net
mailto:nmtagro@gmail.com
mailto:manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua/


Приватне мале підприємство «Сіріус» 

Контакти для довідок:  32100, Хмельницька область, с 

мт Ярмолинці, вул. Хмельницька 6,  телефон  (03853)2-15-42 
 

№ 

з/п 
Товарна пропозиція 

Оптово-відпускна 

ціна, грн 

1 Жіночі трикотажні спортивні костюми Договірна ціна 

 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СВЕЗ» 

Контакти для довідок:  32100, Хмельницька область,  

смт Ярмолинці, вул. Залізнична, 64, телефон/факс  (03853)2-35-60,  

e-mail manager@mega-tex.com.ua, сайт – www.mega-tex.com.ua 

 

№ 

з/п 
Товарна пропозиція 

Оптово-відпускна 

ціна, грн 

1 Лінії забою свиней або великої рогатої худоби  Договірна ціна 

2 Лінії забою птиці Договірна ціна 

3 Обладнання для виготовлення ковбас, обвалування 

м'яса, переробки субпродуктів та інше обладнання, 

пов'язане з м’ясопереробною промисловістю 

Договірна ціна 

4 Додаткове обладнання для забою свиней та ВРХ 

(візки для транспортування готової продукції на 

ковбасних і м'ясопереробних виробництвах, 

технологічні столи, устаткування складських 

приміщень, встановлення промислових дверей, лотки 

каналізаційні та трапи (сифони) для збору води та 

інше) 

Договірна ціна 
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