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УКРАИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Сушка
Котельні

Очистка 
стоків

Зріджений
СО2

Біоетанол

Спирт

Біогаз

Оцет

Цукор

Основні напрямки технологій УТК – НЕ СЛОВАМИ А ДІЛАМИ
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Мета яку ставить перед собою UTC при реалізації в проектах:

- Найкращі наукові, технологічні, інженерні рішення по європейському інжинірінгу

- Максимальний ККД використання сировини та мінімальні витрати енергоресурсів

- Зниження вартості капінвестицій порівняно з європейськими аналогами min на 30%

- Максимальне використання українського обладнання по европейським ліцензіям 

на заводі виробнику УТК – 90%

- Максимальне використання українських макро та мікронутрієнтів

- Безвідходне виробництво з можливістю очистки стоків до норм скиду в водойму

- Бездоганна якість продукції – в біогазі чистота та вміст метану, в біоетанолі вміст 

етанолу та мінімальний вміст кислот.

- Безпечність виробництва, простота обслуговування, мінімальний штат, та 

мінімальна площа забудови

- Сучасний європейський дизайн та виконання обвязки
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Джерела які дають можливість реалізувати мету - це поєднання факторів:

Наші європейські інжинірінгові партнери :

- Голландії (Адверіо, Опуре), 

- Франції (Маген,Новосеп),

- Бельгії (Десмет), 

- США (Кларк),

- Ізраїлю (Єкайз), 

- Германії, Іспанії 

- Колектив УТК де 4 кандидата та 3 доктора наук в галузі біотехнології, 300 робітників

- Власне КБ по машинобудуванню та проектне бюро по проектуванню – 35 фахівців

- 20 річний досвід виробництва 1000 одиниць обладнання та будівництва 100 обєктів

- Власний машинобудівний завод КЕМП в Вінницький області 

- Науково-дослідні центри в інститутах, на виробництві, на КЕМП, за кордоном

- Широкий спектр галузей в роботі – нафтопереробка, етанол, біогаз, цукор, очистка 

стоків, котельне обладнання, сушка продуктів, виробництво СО2, бетаїн

E N G I N E E R I N G
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Проектування та 
пілотування

Детальный 
дизайн

Генпідряд

Виготовлення
обладнання та 
поставка

Монтаж та 
випробування

Пуско-наладка
та запуск

Експлуатація та 
обслуговування

Виробництво обладнання по ліцензії на власному заводі КЕМП УТК – Сертифікати- У-1
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Біогазові станції 
∑=25МВт

Біоетанольні заводи

∑=500 тис.т./рік

Заводи паливних гранул

∑=50 тис.т/рік

Опалювальні  та парові  
котельні на біомасі

понад ∑=100 МВт

Глобіно, 
Баштанка,
Бобруйськ,
Юзефа, 
Теофіполь (в процесі)

Гнідава
Фастів
Узин
Крюковщина
Зарубинці
Краматорськ
Донецьк
Дубляни
Теофіполь (в процесі)
Тайтамиш - Казахстан
Бендери -Молдова
Бобруйськ -Білорусь
Лансут – Польща
Pannonia Угорщина -
найбільший у Європі  

Малинский завод паливних 
гранул  50 тис.т/рік 

Опалювальні та парові 
котельні  на біомасі в різних 
містах України, Молдови : 
Києві , Межигір’ю та інших  -
сумарною потужністю
100 МВт.

Реалізація проектів ПрАТ « УТК» на базі власного
виробництва обладнання по Європейським ліцензіям

Bioethanol
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ВИГОДИ ОБЛАДНАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО  ВИРОБНИКА  -УТК 

Bioethanol

• Надбавка до зеленого тарифу  10 % 
за використання обладнання 
вітчизняного  виробника.

• Лише надбавка дає на рік     5 МВт 
установки – 0,5 млн.євро доходу , 
що термін експлуатації 12 років 
повністю покриває всі інвестиції

ЗБІЛЬШЕНА СТАВКА 
ЗЕЛЕНОГО ТАРИФУ

• Отримання компенсації від 
держави 25 % вартості  
обладнання 
сільгоспвиробникам при 
закупівлі обладнання  
українського  виробництва

КОПМЕНСАЦІЯ 
ВАРТОСТІ 
ОБЛАДНАННЯ

• Всі проекти УТК виконує в 
консорціумі  з 
європейськими партнерами 
та виготовляє обладнання 
по їх ліцензіях.

ГЕНПІДРЯД З 
ТЕХНОЛОГІЧНИМ  
ДОСВІДОМ
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Перспективи диверсифікації, цукор,  біоетанол і біогаз

Виробництво цукру

Виробництво біоетанолу

Виробництво Пектину

Виробництво біогазу

Виробництво електроенергії і
тепла

Реалізація електроенергії по зеленому тарифу

Bioethanol
Biogas
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Перспективи диверсифікації , біоетанол (зерно) і біогаз

Переробка некодиційного зерна

Виробництво біоетанолу

Виробництво DDGS

Виробництво біогазу

Виробництво електроенергії і
тепла

Реалізація електроенергії по зеленому тарифу

Bioethanol
Biogas

BIOGAS
BIOETHANOL



Biogas

Біоетанол –чому вигідний на цукроих завод

Диверсифікац
ія діяльності 

підприємства

ВИРОБНИЦТВО 
ЗРІДЖЕНОГО 

СО2

ВИРОБНИЦТВО 
БІОГАЗУ ІЗ 
МЕЛЯСНОЇ 
БАРДИ ТА  

ЖОМУ

ВИРОБНИЦТВО 
ЗЕЛЕНОЇ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ВИРОБНИЦТВО 
БЕТАЇНУ

ВИРОБНИЦТВО 
БІОГАЗУ З 

ТРАСПОРТЕРНО-
МИЙНИХ ВОД

Виробництво
біоетанола із

меляси та 
зерна

ЗБІЛЬШЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ  ЦУКРОВОГО  ЗАВОДУ

1.Що таке біоетанол – це обезводнений етиловий спирт зі 

всіма супутніми домішками та вмістом води до 0,2%. 

Октанове число 108. Розчинний в бензині та дизпаливі. 

Розчиняє воду в паливі. Сам несе енергію і є не тільки 

компонентом палива, а і енергоносієм. 

2. Крім добавки до палива біоетанол використовується в тому 

числі на Україні більше ніж як 50% для виробництва 

етилацетату, оргситезу в тому числі органічних пластиків, 

антинаморожувач, розчиник лаків та фарб. В світі 85% 

етанолу використовується на технічні і пальні цілі.

3. Чому біоетанол використовують як добавку  для палива. 

Піднімає загальне октанове число, піднімає ККД двигуна, 

збільшує вміст кисню в паливі до 2,7% і зменшує в рази викиди 

канцерогенів і діоксинів, не кажучи про зменшення СО.

4. Забезпечує завантаження роботи цукрового заводу до 333 

робочих днів і відповідно фондовіддачу.

Bioethanol
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ЕКСПОРТ біоетанолу в ЄС:
• Існує квота на безмитне ввезення етанолу в ЄС 100 000 т в 2020 р                                                                                              

(в ЄС обов'язковим є додавання біоетанолу в бензин 10%)

• Експортна ціна біоетанолу 0,58 € / л (без ПДВ), що відповідає 0,7 € / кг без ПДВ і вище на 25% внутрішньої

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПОТЕНЦІЙНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА ЄС:

У 2018 році виробництво біоетанолу в ЄС з населенням 500 млн. Чол - 8 млн. т/ рік
У 2018 році виробництво біоетанолу Польщі з населенням 38 млн. Чол - 700 тис. т / рік

У 2018 році виробництво біоетанолу в Україні з населенням 42 млн. Чол - 80 тис. т/ рік
У 2018 році виробництво спирту в Україні з населенням 42 млн. Чол - 80 тис. т / рік
В 2025 році прогноз виробництва етанолу в Україні з населенням 42 млн. Чол - 500 тис. т/ рік

Експортні можливості для виробників біоетанолу в УкраЇні
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БІОЕТАНОЛ –СИРОВИНА  ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА І СУПУТНІ ПРОДУКТИ ВИРОБНИЦТВА

Пшениця
(крох. 58%)

Кукуруза
(крох. 65%)

Сорго (багасса)
(крох. 60 %)

Тритікале
(крох . 67 %)

Цукровий буряк
(меляса)

Зерно може бути битим та дефектним, вологим. 
Крім енергетичних цілей переробка сільгосппродукції в світі на біоетанол

вирішує питання по коливанню цін при перевиробництві цукру чи кукурудзи

Biogas
BIOGAS

BIOETHANOL
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Біоетанол

Bioethanol

1,6 СИРОВИНА - 100т СИРОВИНА - 100т 1

17 кг/дал МЕЛЯСА - 46% цукрів ЗЕРНО - 70% цукрів 17 кг/дал

1 1

1,1 кВт/дал
Підготовка            

антисептування

ПІДРОБКА                    

дроблення-оцукрення
1,5 кВт/дал

22,6т 2 2 36,5т

СО 2
ФЕРМЕНТАЦІЯ 30 год                          

12% Et

ФЕРМЕНТАЦІЯ 60 год                        

15% Et
СО 2

22,6т 3 3 36,5т

ЕТАНОЛ 

99,9%
РЕКТИФІКАЦІЯ РЕКТИФІКАЦІЯ 

ЕТАНОЛ 

99,9%

29м³/100 т 4 4 46,7м³/100 т

5 кг/дал ВИПАРЮВАННЯ БАРДИ
ВИПАРЮВАННЯ-СУШКА 

БАРДИ
17 кг/дал

60т 33т

НА БІОГАЗ КМБ 20% СР DDGS 90% СР НА КОРМ

15% ОРГАНІКИ 35% ПРОТЕЇНА

ПОРІВНЯЛЬНА СХЕМА ПЕРЕРОБКИ МЕЛЯСИ І ЗЕРНА НА БІОЕТАНОЛ

Biogas
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Критерії енергосбереження на нових біоетанольних заводах

Bioethanol
Biogas

BIOGAS
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✓ Застосування сучасних ректифікаційних колон Маген
(Франція) з ККД тарілок 80-85%, проти старих традиційних 40-
60%.

✓ Сучасні енергетичні схеми ректифікації-дистиляції Маген
(Франція) де вакуум -0,9 і +1,0 проти старих традиційних
малих вакуумів і тисків в колонах -0,3 + 0,3 дозволяють
знизити витрату пари з традиційних 35-40 кг / дал до 
17-20 кг / дал.

✓ Компактність сучасних установок і можливість працювати на 
високих концентраціях бражки, барди з виділенням великої
кількості Лютера (гарячої води замість барди) з повторним
використанням на розсиропку і мийку.

✓ Низьке питоме електроспоживання 1 кВт / дал замість
традиційних 2,2 кВт із застосуванням сучасних ефективних
насосів, змішувачів, міксерів і т.д.

✓ Вибір дешевого енергоносія - біогаз, торф, пелета
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Орієнтовні економічні показники біоетанольного виробництва 
6000 дал/добу з меляси

Bioethanol
Biogas
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Хімдобав
ки 6,%

Меляса; 
70%

Пара; 16%

Електро-
енергія-

3,0%

ФОП; 5%

№ Найменування Розхід Ціна,€ Сума , 
€/добу

% ЗАТРАТ

1 Меляса (сах. 50 %) , т/добу 183,15 59,3 10 860 70

2 Хімдобавки, т/добу 2 0,48 967 6

3 Електроенергія кВт/добу 9 000 0,052 468 3

4 Пара на біоетанол, т/добу 120 25 2 499 16

5 Фонд оплаты праці, 45 20 900 5

Ітого експлуатаційні затрати 16 000 100

Реалізація біоетанола 26 000

Окупність проекта
3 року 

Прибуток
3 180 тис. € /рік

Собівартість 2,6 €/дал                        
Продаж                  4,23 €/дал
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ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Bioethanol
Biogas

BIOGAS
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№ Локальні об’єкти на генплані Позиція Розміри , м
1 Головний виробничий корпус ГВК 20х36х27

2 Склад біоетанолу СК 12х36х9

3 Котельня КТЛ 18х18х18
4 БОВ- градирня БОВ 15х6х15

5 Метанізація мелясної барди ММБ 30х60-22

6 Цех СО2 СО2 24х18х9

Для забудови біоетанольного заводу 10 000 дал/добу потрібно до  1,0 га

70 м  

140 м  Виробництво біоетанола
Виробництво біогаза

Цех СО2

Склад 
біоетанола

Головний
корпус

КТЛ
Метанізація

36 18

15

24

6036

1
2

1
2

БОВ КГУ

D 21мD 21м



Biogas
Bioethanol

ПРИКЛАД РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЕКТА ДІЮЧИЙ ЗАВОД ПО ВИРОБНИЦТВУ БІОЕТАНОЛА  НА БАЗІ 
ГНІДАВСЬКОГО ЦУКРОВОГО  ЗАВОДУ

Biogas
BIOGAS

BIOETHANOL
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БІОГАЗ

Схема метаногенезу
Біогаз – переробляються органічні відходи 
переробної промисловості, побутові, 
сільськогосподарські, стічні води. В першу 
чергу це екологічна необхідність та 
завершення глибини будь якої промислової 
переробки та вихід.

Біометан – це метан вилучений з біогазу 

мембранним способом (Хафманс) або 

шляхом пресо адсорбції водою. Має вміст 

метану 98%. Більш калорійний за природній 

газ, використовується як моторне паливо.

Biogas
BIOGAS

BIOETHANOL

Зелений тариф – сплата Укренерго всієї 

електроенергії по фіксованому курсу євро до 

2030 року з коефіцієнтом 2,3.
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Чому вигідний біогаз на цукрових заводах 

Bioethanol
Biogas

BIOGAS
BIOETHANOL
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Що таке БГС і БГК 

БГС
БГК

Виробництво цукру

Виробництво біогазу

Виробництво електроенергії і
тепла

Виробництво біогазу

Реалізація електроенергії 
по зеленому тарифу К-2,5

Прибуток з 
рентабельністю 300%

Виробництво цукру

Спалювання в котлах 

Утилізація відходів 
виробництва цукру + 

ПРИБУТКОВИЙ БІЗНЕС
Утилізація відходів 
виробництва цукру

Прибуток з 
рентабельністю 20%

Biogas
BIOGAS

BIOETHANOL
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Практична діяльність  УТК в області виробництва біогазу на базі цукрових заводів 
– Проект у стадії реалізації Юзефо-миколаївська біогазова станція

Перша черга-3 МВт/год Друга черга– 5 МВт/год

Сировина:
Жом та відходи мийного відділення– 200 т/добу

Жомосховище на 50 000 т + 15 000 т

Сировина:
Жом та відходи мийного відділення– 200 т/добу
Після спиртова мелясна барда – 150 м3/добу

Biogas
BIOGAS

BIOETHANOL
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Принцип блокування
реакторного залу, 
машинного залу, АБК, 
складу і майстерні
ергономічне та суттєво
зменшує капітальні
витрати та 
експлуатаційні.

Biogas
BIOGAS

BIOETHANOL

Проект у стадії реалізації Юзефо-Миколаївська біогазова станція процес будівництва 



Зелений тариф , термін дії,  надбавки
Відповідно до Закону України «Про електроенергетику», № 575/97-ВР від 16.10.1997:

Розмір надбавки до "зеленого" 

тарифу, %

Рівень використання обладнання українського 

виробництва, %

5 30

10 50.

Переваги використання обладнання відчизняного виробника ! 

Категорії об’єктів 

електроенергетики, для 

яких застосовується 

"зелений" тариф

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів або його черг/пускових комплексів, введених в експлуатацію

по

31.03.2013

включно

з

01.04.2013

по

31.12.2014

з

01.01.2015

по

30.06.2015

з

01.07.2015

по

31.12.2015

з

01.01 2016

по

31.12.2016

з

01.01.2017

по

31.12.2019

з

01.01.2020

по

31.12.2024

з

01.01.2025

по

31.12.2029

для електроенергії, 

виробленої з біогазу

- 2,30 2,07 2,30 2,07 1,84
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Biogas

ІНВЕСТИЦІЇ БУДІВНИЦТВА БГС (біогазової станції)

Капітальні інвестиції БГС

Вартість 
когенераційної

установки
Вартість біогазової

установки

Витрати на 
будівництво та 

монтаж

Питомі інвестиції

КГУ,  €/ кВт (без ПДВ)

400 - 600 

Питомі інвестиції
БГУ, € / м.куб реактора

250 - 500

Питомі інвестиції

БГС, €/к Вт (без ПДВ)

1 500 – 2 000
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Biogas

Фінансування проектів біогазових станцій та установок (список)

Міжнародна фінансова організація (IFС): http://www.ifc.org/russian

• Міжнародний банк реконструкції та розвитку (World Bank): 
http://web.worldbank.org

• Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD): 
http://www.ebrd.com/russian/pages/homepage.shtml

Банк розвитку Ради Європи (CEB): http://www.coebank.org/

• Європейський інвестиційний банк  (EIB): http://www.eib.org/

• Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO): 
http://www.nefco.org/

• Східноєвропейський партнерство з енергоефективності та 
навколишнього середовища (Шведська

Ініціатива)KfW:http://www.kfw.de/kfw/en/Domestic_Promotion/Our_offers/
Other_Languages/index.jsp

Українська програма підвищення енергоефективності(UKEEP) -
кредитная лінія, розроблена ЕБРР: http://www.ukeep.org/uk/

• Банки Укргазбанк, Райфанзен-банк Аваль, Укрексімбанк

Міжнародне агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA)"
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Сільськогосподарські реактори з 

навантаженням до 5 кг ОР/м.куб
Промислові реактори з 

навантаженням до 10 кг ОР/м.куб
UASB реактори меласної барди і для 

стоків з нагрузкою до 20 кг ОР/м.куб

Biogas

Технологічні рішення біогазового обєктів по метанізації барди , жома , стоків , 
сільськогосподарської сировини

Biogas
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http://purac.se/wp-content/uploads/2013/05/PFZ_8903.jpg


Biogas

Переваги реакторів по типу конструкції
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1.Індустріального типу 2.Фермерського  типу 

• Витрати на перемішування «індустріального» реактора 8 000 

м3 – 15 кВт/г

• Коефіцієнт використання об'єму – 93 %  «ПРОСКОК» 

органічної речовини – 10 %. Робота на високих 

навантаженнях, відповідно вищий вихід газу з м3 реактору

• За рахунок контр-лопатей вертикальне перемішування 

субстрату та гомогенізація

• Площа забудови 380 м2

• Повільна дегазація та збагачення метаном

• Витрати за перемішування реактора фермерского типу 

5 000 м³:

• 3х22=66 кВт/г- Горизонтальнее перемішування

• 15 кВт/г – Вертикальне перемішування, разом 81 кВт/г 

• Коефіцієнт використання об'єму – 70 % 

• «ПРОСКОК» органічної речовини – 30 %

• Вартість обслуговування та час зупинки збільшуються

• Робота на низьких навантаженнях та концентраціях.

• Площа забудови – 1000 м2



Biogas

Класифікація біогазових проектів за конструкцією біореакторів
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1.Індустріального типу 2.Фермерського  типу 3. Плаг – Флоу

Плаг – Флоу – класичний 
канальний МЕТАНТЕНК АНАЛОГ 
АЕРОТЕНКУ закритого типу, що 
перемішується чи біогазом чи 
гідравлічно субстратом. 
Використовується для 
зброджування ГНОЮ. 
Розповсюджені у США. Має 
велику площу забудови та 
обвалований землею.



Biogas

Первинний метантенк індустріального типу
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На задану потужність потрібно використати три реактори на 8000 м3 кожний. 
Реактор розроблявся за технічним завданням «УТК» та обладнаний спроектованим 
«УТК» устаткуванням:
❑ Центральний перемішуючий 
пристрій (довжина 18 м, вага 4700 кг)
❑ Контр-лопаті
❑ Система обігріву 
❑ Система піногасіння/зрошення
❑ Схема завантаження
❑ Анти - корозійна емаль
❑ Система завантаження 
❑ Система відбору проб
❑ Оглядове скло 
❑ Механічне піногасіння

Навантаження на 1 м³ об'єму
реактору  6-8 кг/добу органічної
речовини.

Виробництво біогазу з одного 
ректору  2 000 м³/годину.

Біограйндер для подрібнення целюлозовмістної сировини
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Партнерська лабораторія OPURE B.V. , Голандія



Biogas

УНІКАЛЬНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ  РІШЕНЬ UTC

УТК – застосовує трьох ступеневу  газоочистку біогазу власного 
виробництва по ліцензії Адверіо.

Видалення сірководню є критичним 

фактором у зменшенні операційних 

витрат та призводить до:

❑ Зменшення замін масла на рік у 

КГУ з  ( 4000 год роботи замість  

традиційних 1000 год )

❑ Зменшення замін активованого 

вуглецю

❑ Зменшення фонових викидів SOx

1).Біологічну сульфоредукцію Сульфоредокс,
2) Хімічну Сульфурекс на скруберах-охолоджувачах
3) Шліфовка на вугільних фільтрах до 100 ррм
сірководню.

Biogas
BIOGAS

BIOETHANOL



Biogas

Унікальні технологічні рішення освітлення декантату і згущування осадів .  

Обробка рідких стоків

УТК застосовує освітлення декантату для :

✓ збільшення кількості кеку
✓ не завантаження полів фільтрації

Biogas
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Biogas

Коефіцієнт трансформації, економія сировини, електроенергії на потреби БГС

Коефіцієнт  трансформації  по 
технології не нижче 75 %               

( аналоги 50-75%)

Економія сировини на БГС -
50 000 т жому -33 %  

Економія електроенергії 
спожитої 5 % від виробленої  

( аналоги 7-10 %)

Переваги УТК в виробництві 65% обладнання БГС власного виробництва

- з видачею сертифіката У-1 з доплатою до ЗТ -10%, 

- та компенсації вартості обладнання українського виробництва 25%
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Biogas

Техніко-економічні показники будівництва Юзефо-Миколаївської  
біогазової станції 5 МВт

Показник Значення

Використання жому, т/доб 300

Коефіцієнт біотрансформації, % ОСР 75

Вихід біогазу, м.куб/год 2 500

Виробництво електроенергії - нетто на КГУ, кВт/год 5 000

Електроспоживання (встановлена), кВт/год 250

Робоча середньорічна завантаженість, % 0,85

Вихід кеку (твердого добрива), т/доб 30

Питоме навантаження,  кг  ОСР/м.куб 7

Загальний об’єм реакторів, м.куб 20 000

Капітальні інвестиції БГС, CAPEX, млн. € 7,5

Виробничі затрати, OPEX  €/рік 1,2

Дохід від реалізації електроенергії, млн. €/рік 5,0

Проста окупність (без податків і амортизації),   (DPP), років 3

Питомі інвестиції БГС, млн. €/МВт 1,75
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Sugar factory 

Виробництво обладнання для цукрової  промисловості

Проектування, виготовлення і монтаж 
обладнання жомопресового відділення 

Cтанції нагріву цукрових соків на базі 
підігрівників марки ПДС-600

Виготовлення і монтаж лінії 
дозування сірки

Виготовлення і монтаж  обладнання для продуктового 
відділення:

Виготовлення і 
монтаж 

конвеєрів 
шнекових 1200Ремонт обладнання 

для цукрових заводів
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Biogas

Висновки

Оптимальна виробнича потужність по біоетанолу з меляси   
для України 6-10 тис. дал/добу ( 25тис.т /рік)

Реалізація комплексних проектів біоенергетичних  кластерів з 
досвідченими  компаніями лідерами ЄС , дозволить  уникнути проблем з 

неправильним підбором технологій та економіки. 

Трансформація Українських цукрових заводів за Європейським зразком –
багатопрофільні виробництва цукру , біоетанолу ,біогазу , бетаїну.

Оптимальна виробнича потужність БГС для     
України 3-6 МВт
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Висновки



Зв’яжітся з нами для отримання детальної інформації

Email
utcompany@ukr.net 

Сайт
www.ukrtechcom.com

Телефон
+ 38044 586 48 20

ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА 
КОМПАНІЯ»

Головний офіс
Адреса: пр-т Алішера Навої 69, оф.371
Київ, 02125, Україна
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