
ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 
«Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ» – журнал для всіх, хто пов’язав свою діяльність із 

сільськогосподарською галуззю. Аграрний сектор України знаходиться сьогодні у складному перехідному 
періоді. Як в цих умовах гарантувати продовольчу безпеку країни? Яким чином системне використання 
ресурсозберігаючих технологій може забезпечити максимальне виробництво, яке здатне забезпечити попит у 
високоякісних продуктах харчування? Як в умовах світової економічної кризи досягти  значних економічних 
показників, виробництва конкурентноздатної продукції, що в свою чергу сприятиме підвищенню 
рентабельності бізнесу? Як при цьому діяльність сільгосппідприємств впливатиме на відродження і 
збереження екології оточуючого середовища? Відповіді на ці питання ви знайдете в наших матеріалах. До 
підготовки статей залучені найкращі вітчизняні і зарубіжні фахівці наукових закладів, аграрних підприємств і 
компаній.  

Видавці «Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ» впевнені, що журнал стане надійним помічником для прийняття 
правильних рішень у нестійкій ситуації аграрного ринку. 

 
АКЦІЯ! АКЦІЯ! АКЦІЯ! 

До кінця 15.12.10  У РЕДАКЦІЇ на передплату журнала «Эксклюзивные 
ТЕХНОЛОГИИ» діють старі передплатні ціни – всього 300 гривень на рік! 

Необхідні реквізити для оплати через банк або ощадкасу:  

Отримувач: ФОП Кудимова С. Г., код ЄДРПОУ 2613509264,  

р/р 26000060291380 в ХФ «Приватбанк» м. Херсона, МФО 352479. 

Призначення платежу: «Передплата за журнал «Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ»  

ПДВ не передбачено.  

Для того, щоб адреса вашого підприємства потрапила у список поштової доставки журналу, необхідно 
заповнити обов’язкові* поля купону та відправити його до редакції. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

КУПОН 
 
Назва підприємства*___________________________________________________________________________ 
П.І.Б. керівника* ______________________________________________________________________________ 
Поштова адреса* ______________________________________________________________________________ 
Тел./факс/моб.*________________________________________________________________________________ 
E-mail ______________________________ www.____________________________ 
Вид діяльності ________________________________________________________ 
Кількість орних земель _________ кількість  поголів'я ______ ВРХ _______ свині 

 _________ вівці ___________ птиця (кури, гусаки, індики) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
Крім того, редакція журналу "Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ" щорічно видає унікальну базу даних діючих 
сільгосппідприємств України - "Реальный партнер" (у друкованому та електронному вигляді).  
Щоб інформація про Ваше підприємство потрапила у каталог й була повною та достовірною, просимо надати 
додаткові дані зазначені у купоні. 
 

АДРЕСА ТА ТЕЛЕФОНИ  РЕДАКЦІЇ:  
73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 132-а, оф. 416 
Поштова адреса: 73034, м. Херсон-34, а/с №34 
+38 (0552) 35�41�90, моб. +38�050�130�43�35, +38�050�494�42�22, +38�067�287�47�83 

е-mail: e_agro@ukr.net, agrotimeteh@ukr.net 
www.agrotimeteh.com 
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