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Шановні колеги, учасники та гості!
Dear colleagues, participants and guests!
Вітаю вас із початком роботи VIII Міжнародної виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. HI-TECH!
Сучасний ринок високих технологій в Україні, у тому числі комплексного лабораторного
обладнання – єдиний механізм, який потребує єдності і чіткої взаємодії наукових установ, виробників
та споживачів. Крім того, цей ринок відчуває потребу у дієвій державній підтримці, маркетингових
інструментах, а також організації процесу оптимальної взаємодії всіх сфер діяльності для отримання
максимального позитивного ефекту розвитку економіки України.
В експозиційній частині виставки LABComplEX фахівці можуть знайти інноваційні технічні рішення
для більшості галузей промисловості та науки України.
Вагомою рисою заходу є участь у його роботі міжнародних та вітчизняних компаній, провідних
вчених та науковців, які мають слушну нагоду висловити своє бачення стосовно розвитку різноманітних
галузей науки і промисловості відповідно до сучасних світових тенденцій.
Виставка набуває актуальності у контексті інтеграції України у Європейське співтовариство, що
визначає необхідність забезпечення вітчизняних наукоємних технологій сучасними науковими
розробками, приладами та лабораторним обладнанням для зростання конкурентоспроможності
науково-технічного потенціалу держави на світових ринках.
Вважаю, що виставка LABComplEX стане потужним імпульсом до активізації спільної співпраці,
забезпечить найсучаснішими науково-технічними рішеннями більшість галузей промисловості
України, сприятиме розвитку вітчизняної економіки, а наша країна посяде гідне місце серед
технологічно розвинених держав світу.
Бажаю всім міцного здоров’я, плідної роботи, нових можливостей у професійній діяльності та
подальших успіхів!
Welcome on the opening of VIII International Exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory.
Biotechnologies. HI-TECH!
Modern Ukrainian market of high technologies including complex laboratory equipment, is a holistic
mechanism which requires integrity and detailed coordination of scientific institutions, producers and consumers.
Moreover, this market needs effective governmental support, marketing tools, and organized process of optimal
interaction of all the fields of activities to provide the highest possible positive effect on economic development
of Ukraine.
At the exposition part of the LABComplEX exhibition specialists can find innovative technical solutions for most
of the industrial and scientific fields in Ukraine.
The significant characteristic of the event is the participation of international and national companies, leading
scientists and academicians, who have a chance to share their vision of the development of various scientific and
industrial areas according to modern global tendencies.
The exhibition becomes more topical in the context of Ukrainian integration into European community, which
defines the necessity of providing national high end technologies with modern scientific researches, instruments
and laboratory equipment for the growth of competitive ability of national technological potential in the
international markets.
I believe that LABComplEX exhibition will become a powerful impetus to activization of the collaboration,
provide most of the Ukrainian industrial fields with the latest sci-tech solutions, promote the development of
national economy, and our country will take the rightful place among the technologically advanced countries of
the world.
I wish you good health, fruitful work, new opportunities in your professional activity and further success!

Б.Є. Патон,
Президент Національної академії наук України
академік НАН України
B. Ye. Paton,
The President of National Academy of Sciences of Ukraine
Academician of NAS of Ukraine
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Шановні організатори, учасники та гості!
Dear organizers, participants and guests!
Від імені Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та від себе особисто вітаю учасників
та гостей виставкового заходу у галузі лабораторної індустрії, модернізації всіх типів лабораторій
різних галузей промисловості, науково-дослідної сфери та медицини з відкриттям VIII Міжнародної
виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. Hi-TECH.
Програмою діяльності Уряду України визначено досить важливе і амбітне завдання: збільшити
до 2019 року експорт українських товарів удвічі. У складних економічних умовах, в яких опинилася
держава та у зв’язку з втратою традиційних ринків, це завдання набуває особливої ваги. Разом з тим,
відкриття Європейським Союзом свого ринку для українських товарів шляхом надання автономних
торговельних преференцій, а в подальшому і запровадження зони вільної торгівлі, відкриває нові
безпрецедентні можливості для українських компаній.
Ми свідомі того, що експорт може стати локомотивом для розвитку і модернізації внутрішнього
виробництва, адже саме боротьба за конкурентоздатність на іноземних ринках підштовхує наші
підприємства до використання новітніх інвестицій в економіку України.
Приємно відмітити, що проведення виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології.
Hi-TECH. сприятиме створенню сприятливого бізнес-середовища для виходу суб’єктів господарювання
на зовнішні ринки, налагодження міжнародної кооперації, а також підвищенню модернізації
вітчизняних лабораторій до стандартів ЄС, підвищенню кваліфікації фахівців галузі, обміну досвідом з
міжнародними колегами, впровадженню інноваційних науково-технічних рішень у більшість галузей
промисловості України.
Цей об’єднаний виставковий захід демонструє досягнення українських та зарубіжних керівників,
сучасне обладнання та інноваційні технології, весь комплекс послуг по створенню, оснащенню
модернізації всіх типів лабораторій всіх галузей промисловості, науково-дослідної сфери та медицини,
впровадження яких має поліпшити якість вітчизняної продукції, підвищити ії конкурентоспроможність.
Зазначений виставковий проект стане дієвим маркетинговим інструментом опрацювання
кон’юнктури світових товарних ринків з метою захисту вітчизняного виробника та сприяння
подальшого розвитку лабораторної індустрії України.
Бажаю учасникам та гостям виставкового заходу ефективної та плідної роботи, налагодження
нових ділових зв’язків, творчих ідей, успішного розвитку та результативного пошуку таких важливих
для нашої економіки шляхів до збільшення експорту, а відтак – до прогресивного розвитку економіки.
On behalf of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine and on my own behalf let
me congratulate the participants and guests of the exhibition event in the field of laboratory industry,
modernization of all types of laboratories of various industries, research and development sector
and medicine on the opening of the VIII International Exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory.
Biotechnology. Hi-TECH.
The Action Programme of the Ukrainian Government defines quite important and ambitious goal: to double
export of Ukrainian goods by 2019. In current difficult economic conditions and due to the loss of traditional
markets, this task is of particular importance. However, the opening of the EU market for Ukrainian products
by providing autonomous trade preferences as well as subsequent establishing of a free trade area opens new
unprecedented opportunities for Ukrainian companies.
We are aware that exports can drive the development and modernization of domestic production, because
it is a struggle for competitiveness in foreign markets that pushes our businesses to use new investments to the
economy of Ukraine.
Pleased to note that the exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnology. Hi-TECH will help to
create a favourable business environment for the economic entities to enter foreign markets, set international
cooperation and enhance the modernization of national laboratories to the EU standards, advanced training of
industry specialists, share experience with international colleagues, introduce innovative scientific and technical
solutions into most industries in Ukraine.
This combined exhibition event demonstrates the achievements of Ukrainian and foreign leaders, advanced
equipment and innovative technology, full range of services for the creation, equipping, modernization of all
types of laboratories of all industries, R&D sectors and medicine, introduction of which may improve the quality of
domestic production, increase its competitiveness.
The indicated exhibition project will become an effective marketing tool for the development of the state of
world commodity markets in order to protect domestic producers and to promote further development of the
laboratory industry in Ukraine.
I wish the participants and guests of the exhibition event an effective and fruitful work, establishing of new
business relations, creative ideas, successful development and effective search for so important for our economy
ways to increase export, and consequently – to progressive economy.
Н.Я. Микольська,
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі –
Торговий представник України
N.Ya. Mykolska,
Deputy Minister of Economic Development and Trade
Trade Representative of Ukraine
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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VIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABComplEX. АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH

Високоповажні організатори, учасники та відвідувачі!
Honourable organizers, participants and visitors!
Від імені Державної екологічної інспекції України прийміть щирі вітання з нагоди відкриття
VIII Міжнародної виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HІ-TECH!
Україна багата на природні ресурси і ми зобов’язані використовувати їх свідомо, зберігаючи для
майбутніх поколінь.
Держекоінспекція входить до системи органів виконавчої влади та утворена для забезпечення
реалізації державної політики із здійснення державного нагляду у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.
Сучасні лабораторні прилади та обладнання, які використовуються у різних областях
екологічного контролю, є запорукою ефективного та неупередженого нагляду за додержанням
вимог природоохоронного законодавства, а також своєчасного реагування на можливі надзвичайні
екологічні ситуації.
Саме тому Держекоінспекція підтримує проведення Міжнародної виставки LABComplEX,
яка орієнтується на потреби фахівців та сприяє трансферу новітніх лабораторних технологій у
природоохоронну практику.
Впевнений, що за умови нашої активної співпраці ми досягнемо високих результатів!
On behalf of State Ecological Inspection of Ukraine I'd like to congratulate you on opening of the VIII
LABComplEX. International Exhibition. Analytics. Laboratory. Biotechnologies. HІ-TECH!
Ukraine is rich for natural resources and we must use them wisely preserving them for future generations.
State Ecological Inspection is part of executive power system and was found to ensure implementation of
state policy and monitoring in the field of environmental protection, rational use and restoration of natural
resources.
Modern laboratory tools and equipment used in different fields of ecological monitoring are the key to
efficient and unprejudiced control of compliance with environmental legislation requirements as well as
timely response to possible environmental emergencies.
This is why State Ecological Inspection of Ukraine supports LABComplEX International Exhibition that is
focused on experts' needs and assists in advanced lab technologies integration into environmental protection
practice.
I am quite sure that working together we will achieve the best result!

А.М. Заїка,
Голова Державної екологічної інспекції України
A. M. Zaiika,
Head of State Ecological Inspection of Ukraine
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VIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABComplEX. АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH

Шановні організатори, учасники та відвідувачі!
Dear organizers, participants and colleagues!
Від себе особисто та від імені Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів дозвольте привітати Вас із початком роботи VIII Міжнародної виставки
LABComlEX. Аналітика. Біотехнології. Hi-Tech!
Розуміючи, важливість економічної безпеки держави та здоров’я нації, фахівці нашої служби
вбачають своєю основною місією недопущення виникнення спалахів особливо небезпечних
інфекційних хвороб тварин та проведення ефективної боротьби з епізоотіями.
Державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд за безпекою харчових продуктів та
продовольчої сировини потребує сучасних знань, практичних вмінь та сучасного високотехнологічного
лабораторного обладнання. Такий симбіоз здатен протидіяти поширенню хвороб серед великої
кількості тварин та проведенню ефективних профілактичних дій.
Підписання Угоди про Асоціацію визначає необхідність забезпечення високої якості і безпеки
харчової продукції та кормів. Точна лабораторна діагностика стала запорукою конкурентоспроможності
підприємств, впливає на довіру споживачів та відповідає за їх здоров’я.
Для виконання нових завдань потрібно не лише нове лабораторне обладнання та устаткування, а
й постійне підвищення кваліфікації спеціалістів. Під егідою служби, у рамках виставки буде проведено
IV науково-практичну конференцію «Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення
епізоотичного благополуччя та безпеки харчових продуктів», присвячена 100-річчю з дня народження
Ю.П. Сміяна. Організаторами конференції є Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи та Державний науково-контрольний інститут
біотехнологій і штамів мікроорганізмів.
Фахівці ветеринарної медицини отримають останню актуальну інформацію, обміняються досвідом,
вдосконалять вміння. Експозиційна частина виставки дозволить ознайомитися і обрати нове
лабораторне обладнання та устаткування, покращити бізнес-середовище в країні.
Переконаний, що результати виставки не заставлять себе довго чекати і вже не в далекому
майбутньому у нас розвинеться потенціал існуючих лабораторій та з’являться нові надсучасні
лабораторії, які не поступатимуться світовим.
Бажаємо всім результативних зустрічей, конструктивного діалогу, успішної співпраці та активної
участі у формуванні та реалізації нової державної політики!
On behalf of the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection and on my own
behalf let me congratulate you on the start of the VIII International Exhibition LABComplEX. Analytics.
Biotechnology. Hi-Tech!
Realizing the importance of economic security of the state and health of the nation, the specialists of
our Service see the primary mission in prevention of outbreaks of extremely dangerous infectious animal
diseases and an effective fight against epizootics.
State veterinary and sanitary control and supervision over food safety and food raw materials requires
advanced knowledge, practical skills and modern high-tech laboratory equipment. This symbiosis is able to
counteract the spread of diseases among a large number of animals and conduct of effective preventive actions.
Signing of the Association Agreement determines the need to ensure high quality and safety of food and
feed. Accurate laboratory diagnosis has become the key to the competitiveness of enterprises, it influences
consumer confidence and is responsible for their health.
To implement new tasks not only new laboratory equipment but also continuous professional
development is required. Under the aegis of the Service, the fourth scientific and practical conference
“Laboratory research as a tool to ensure the epizootic welfare of food safety” will be held as a part of the
Exhibition. The organizers of the conference are the State Research Institute of Laboratory Diagnostics
and Veterinary Sanitary Expertise and the State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms.
The specialists of veterinary medicine will get up-to-date information, exchange experience, improve
skills. Exhibition part will allow getting acquainted with and choose new laboratory facilities and equipment
as well as improving business environment in the country.
I am convinced that the results of the Exhibition will follow soon, and we will develop the potential of
existing laboratories and there will be new ultramodern laboratories that will be not inferior to the world
ones in the near future.
We wish you successful meetings, constructive dialogue, fruitful cooperation and active participation in
the formulation and implementation of the new state policy!
С.Д. Мельничук,
Перший заступник Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів
S.D. Melnychuk,
First Deputy Head of the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

Шановні учасники та гості!
Dear participants and guests!
Для мене велика честь вітати Вас на вагомій події – VI Міжнародній виставці обладнання та
технологій для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo!
Забезпечення громадян якісними лікарськими засобами – стратегічне завдання Державної служби
України з лікарських засобів.
Запорукою високої якості виробленої продукції, яка відповідає європейським стандартам, є
оснащення вітчизняних фармацевтичних підприємств інноваційним обладнанням та новітніми
технологіями для виробництва фармацевтичних препаратів.
В Україні Міжнародна виставка PHARMATechExpo є важливим професійним майданчиком, що
об’єднує виробників ліків, які зацікавлені у вдосконаленні технічного потенціалу підприємств та
прагнуть залишатися в епіцентрі тенденцій галузі.
Щороку, фахівці Держлікслужби України використовують нагоду відвідати спеціалізовані заходи,
які відбуваються в рамках виставки, для відкритого діалогу з виробниками лікарських засобів,
знайомства спеціалістів із змінами у регуляторній політиці, обговорення та вирішення нагальних
проблем.
Отже, бажаю всім Вам плідних зустрічей, конструктивного діалогу та нових можливостей!
I am honoured to welcome you on a significant event – the VI International exhibition of equipment and
technologies for pharmaceutical industry PHARMATechExpo!
Providing citizens with high quality drugs is a strategic task for the State Administration of Ukraine on
Medical Products.
The key to the high quality of the products, that meets European standards, is equipping domestic
pharmaceutical companies with innovative equipment and new technologies of drugs production.
In Ukraine, the International exhibition PHARMATechExpo is an important professional platform
integrating drug manufacturers interested in improving the technological capacity of enterprises and the
ones that strive to remain at the epicentre of trends in the industry.
Annually, experts of SAUMP use the opportunity to attend special events that are in the framework of
the exhibition to have an open dialogue with manufacturers, to meet specialists with changes in regulatory
policy, to discuss and to solve urgent problems.
I would like to wish you all effective meetings, constructive dialogue and new opportunities!

О.А. Алєксєєва,
Перший заступник Голови Державної служби України
з лікарських засобів – Голова комісії з реорганізації
O.A. Alieksieieva,
First Deputy Head of State Administration of Ukraine
on Medical Products - Head of Reorganization Commission
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VIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABComplEX. АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH

Шановні учасники та гості виставки!
Dear participants and guests of the exhibition!
Від імені державного підприємства «Укрметртестстандарт» вітаю Вас з початком роботи VІІІ
Міжнародної виставки LABComplEX.
У сучасному світі лабораторні дослідження відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні
якості та безпечності продукції, клінічній діагностиці. Ефективний розвиток неможливо забезпечити
без застосування нових знань та інноваційних технологій, що дають змогу підвищувати якість
виробленої продукції.
Саме цей захід, що вже став традиційним в нашій країні, допомагає фахівцям та установам
лабораторної справи обмінюватися своїми напрацюваннями, ділитися досвідом, налагоджувати
ділові зв’язки з виробниками та постачальниками лабораторного обладнання. Це сприяє підвищенню
загального рівня обізнаності та професійності у цій надзвичайно важливій справі.
Шановні колеги, бажаю всім отримати від участі у виставці найсвіжішу корисну інформацію з
перших вуст стосовно сучасної лабораторної справи.
Добробуту, наснаги та нових здобутків на професійній ниві!
On behalf of the State Enterprise “Ukrmetrteststandard” let me congratulate you on the start of the
VIII International Exhibition LABComplEX.
In the modern world laboratory research play a critical role in ensuring the quality and safety of products,
clinical diagnostics. Effective development cannot be achieved without the use of new knowledge and
innovative technologies that allow improving the quality of manufactured products.
It is this event that has become a tradition in our country and helps professionals, institutions of
laboratory sector share their practices, experience, establish business contacts with manufacturers and
suppliers of laboratory equipment. It promotes general awareness and professionalism in this extremely
important matter.
Dear colleagues, I wish everyone to receive the latest useful first-hand information on the current
laboratory business from participation in the exhibition.
I wish you all welfare, inspiration and new achievements in the professional field!

Д.А. Сабатович,
генеральний директор ДП «Укрметртестстандарт»
D.A. Sabatovych,
General Director of State Enterprise “Ukrmetrteststandard”
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

Шановні пані та панове!
Dear Sirs and Madams!
Державне підприємство «Український фармацевтичний інститут якості» вітає Вас на VI Міжнародній
виставці обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo!
В умовах стрімкої інтеграції у європейське співтовариство до фармацевтичних підприємств
і організацій висуваються підвищенні вимоги щодо впровадження стандартів належних
фармацевтичних практик.
Виставка PHARMATechExpo була, є і залишається важливим заходом для фахівців фармацевтичної
промисловості, які не бояться вдосконалювати свою роботу, прагнуть розвивати фармацевтичний
ринок, робити його динамічним, рентабельним та конкурентоспроможним.
Український фармацевтичний інститут якості традиційно підтримує цю подію та використовує
майданчик виставки для діалогу між регулюючими органами і спеціалістами задля підвищення
обізнаності щодо питань виробництва та дистриб`юції лікарських препаратів. Цього року ми
проводитимемо cемінар-практикум «Належне виконання фармакопейних випробувань виходячи з
аналізу результатів програми професійного тестування лабораторій».
Завдяки наполегливій роботі організаторів, учасників та відвідувачів виставка стане продуктивним
заходом, сприятиме налагодженню співробітництва та зародженню нових проектів.
State Enterprise “Ukrainian Pharmaceutical Quality Institute” welcomes you at the VI International
exhibition of equipment and technologies for the pharmaceutical industry PHARMATechExpo!
With the rapid integration into the European community, pharmaceutical companies and organizations
face higher requirements for implementation of appropriate standards of pharmaceutical practices.
Exhibition PHARMATechExpo was, is and will be an important event for professionals in pharmaceutical
industry, who are not afraid to improve their work, seek to develop pharmaceutical market, make it
dynamic, profitable and commercially viable.
Ukrainian Pharmaceutical Quality Institute traditionally supports this event and uses the exhibition
ground for dialogue between regulating authorities and experts, having the goal of raising awareness of
the issues of production and distribution of drugs. This year we will conduct a workshop seminar “Proper
implementation of pharmacopoeia tests based on the analysis of results of the program of professional
laboratory testing.”
Thanks to the hard work of the organizers, participants and visitors, the exhibition will be an effective
event; it will facilitate cooperation and the emergence of new projects.

В.В. Садкін,
В.о. директора ДП «Український фармацевтичний інститут якості»
V.V. Sadkin,
Acting Director of State Enterprise “Ukrainian Pharmacy Quality Institute”
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VIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABComplEX. АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH

Шановні учасники та гості науково-практичної конференції!
Dear participants and guests of the research and practice conference!
Дозвольте мені від імені Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини і від себе
особисто щиро привітати з початком роботи Науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Організація діяльності клініко-діагностичних (медичних) лабораторій у відповідності до вимог
сучасних міжнародних стандартів» в рамках VIII Міжнародної виставки LABComplEX.
Актуальність теми конференції обумовлена активною підготовкою медичних лабораторій України
до впровадження міжнародних правил та стандартів, зокрема, у сфері менеджменту якості.
За останні роки сталися докорінні зміни у підходах до організації забезпечення якості лабораторних
досліджень. Акценти поступово змістилися з контролю якості до комплексного менеджменту
(управління) якості, який охоплює всі складові діяльності клініко-діагностичних (медичних)
лабораторій. Основним з багатьох нормативних документів, що встановлюють засади організації
роботи медичних лабораторій, має бути міжнародний стандарт ISO 15189:2012 Medical laboratories –
Requirements for quality and competence (Медичні лабораторії – Вимоги до якості і компетентності).
Впровадження цих нових підходів стає актуальним для медичних лабораторій України. Це є
справжнім викликом для їх фахівців з огляду на недоступність офіційних національних перекладів
зазначених нормативних документів та інших матеріалів.
Доповіді, що складають програму Конференції, мають допомогти фахівцям лабораторної медицини
у подоланні цього виклику. Головна мета наукової програми Конференції полягає у забезпеченні
професіоналів медичних лабораторій інформацією щодо загальної концепції комплексного
менеджменту (управління) якістю клінічних лабораторних досліджень на основі міжнародних
стандартів, протоколів та рекомендацій, а також у ознайомленні з останніми досягненнями світової
науки і практики в цій галузі. Представники фірм-виробників нададуть професійній лабораторній
спільноті України інформацію про новітні технології на ринку лабораторних послуг та практику їх
використання в сучасних лабораторіях.
Основним завданням Конференції є формування єдиного підходу та консолідація зусиль,
спрямованих на впровадження системи комплексного менеджменту (управління) якості
лабораторних послуг, у кожному регіоні країни, оскільки саме це є запорукою надання доступних та
якісних лабораторних послуг.
Готуючись до цього форуму, Рада Всеукраїнської асоціації клінічної хімії і лабораторної медицини
прагнула не тільки задовольнити повсякденні практичні інтереси співробітників медичних
лабораторій, але й дати можливість заглянути в майбутнє.
Бажаємо організаторам і всім учасникам конференції і далі спрямовувати свій талант і професійну
майстерність на розвиток лабораторної медицини. Щиро бажаємо міцного здоров'я, творчих успіхів,
вірних друзів і колег.
On behalf of the All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine and on my own
behalf let me congratulate you sincerely on the start of the scientific-practical conference with international
participation entitled “Organization of Clinical Diagnostic (Medical) Laboratories in Accordance with Modern
International Standards” within the framework of the VIII International Exhibition LABComplEX.
The relevance of the conference topic is due to an active preparation of medical laboratories of Ukraine for the
introduction of international rules and standards, particularly in the field of quality management.
In recent years, there have been fundamental changes in the approaches to the organization of quality assurance
in laboratory studies. The focus has gradually shifted from quality control to integrated quality management
which covers all components of the activity of clinical diagnostic (medical) laboratories. The international standard
ISO 15189:2012 Medical laboratories — Requirements for quality and competence shall be the main of many
regulations that establish the principles of organization of the operation of medical laboratories.
The introduction of these new approaches becomes relevant for medical laboratories of Ukraine. This is a real
challenge for their specialists due to the unavailability of official national translations of these regulations and
other materials.
The reports that make up the Conference program are to help specialists of the laboratory medicine in
addressing this challenge. The main purpose of the scientific program of the Conference is to provide professionals
of the medical laboratories with the information concerning general concept of integrated quality management of
clinical laboratory tests based on international standards, protocols and recommendations as well as to make
them acquainted with the latest achievements of the world science and practice in this field. The representatives
of manufacturers provide professional laboratory community of Ukraine with the information on the latest
technology in the market of laboratory services and practice of their use in modern laboratories.
The main objective of the Conference is to develop a common approach and consolidate the efforts aimed at
the introduction of integrated quality management system of laboratory services in every region of the country
because this is the key to providing affordable and high-quality laboratory services.
While preparing for the forum, the Council of the All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine has sought not only to meet everyday practical interests of the staff of medical laboratories but also
give a glimpse into the future.
We wish the organizers and all participants of the Conference to continue concentrate their talents and skills
on the development of laboratory medicine. We wish you good health, creative success, true friends and colleagues.
Г.Г. Луньова,
профессор, Президент Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
H.H. Luniova,
professor, President of the All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Шановні колеги!
Dear colleagues!
Вітаю Вас з початком роботи осіннього циклу науково-практичних заходів Спеціальної програми
«Дні лабораторної медицини», що відбудуться у рамках Міжнародної виставки LABComplEX.
Лабораторна медицина!
Проведення Днів лабораторної медицини вже стало доброю традицією. Одним із пріоритетних
напрямків роботи заходів є підвищення кваліфікації лабораторних працівників, впровадження у
практику сучасних інноваційних технологій.
У рамках низки заходів ми представлятимемо новітні розробки, обговорюватимемо найбільш
важливі і актуальні науково-практичні проблеми галузі, разом вирішуватимемо проблемні питання
сучасних напрямів лабораторної медицини.
Учасники Української лабораторної школи зможуть взяти участь у майстер-класах на діючому
обладнанні, удосконалять методи роботи, отримають професійні консультації експертів Лабораторної
та метрологічної служби НАМН, Референтної лабораторія НАМН України та компаній ринку. Також
вперше відбудеться сумісне засідання Ради експертів НАМН України з лабораторної діагностики із
завідуючими науковими та діагностичними лабораторіями інститутів НАМН.
Потужна експозиція «Лабораторна медицина» доповнить науково-практичну частину. Відвідувачі
зможуть ознайомитися з продукцією світових лідерів в області поставок обладнання і технологій
для лабораторій.
Проведення науково-практичної програми «Дні лабораторної медицини» надасть потужний
імпульс розвитку партнерських стосунків, налагодженню ділових контактів, підвищенню професійної
підготовки фахівців лабораторної медицини та обміну досвідом.
Бажаю всім успіхів, плідної співпраці та здійснення творчих задумів!
Let me congratulate you on the beginning of the autumn series of scientific and practical events under
the Special Program entitled Days of Laboratory Medicine which will be held as a part of the International
Exhibition LABComplEX. Laboratory medicine!
Days of Laboratory Medicine have become a good tradition. One of the priority areas of the events is
training laboratory workers, introduction of modern innovative technologies into practice.
The Members of the Ukrainian Laboratory School will be able to take part in workshops on operating
equipment, improve the working methods, get professional advice from the experts of the Laboratory and
Metrological Service of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, the Reference Laboratory
of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine and companies in the market. A joint meeting of
the Expert Council on laboratory diagnostics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine with
heads of scientific and diagnostic laboratories will also be held for the first time.
Rich exhibition entitled The Laboratory Medicine will supplement the scientific and practical part.
The visitors may get acquainted with the products by the world leaders in the supply of equipment and
technology for laboratories.
Holding scientific and practical program The Days of Laboratory Medicine will give a powerful impetus
to the development of partnership, establishment of business contacts, increase in the professional training
of specialists engaged in laboratory medicine and share of experience.
I wish you all success, fruitful cooperation and implementation of creative ideas.

Т.І. Гавриленко,
професор, Головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН, Віце-президент Всеукраїнської
асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини, керівник міжінститутського лабораторного
референтного центру НАМН України
T.I. Gavrylenko,
Professor, Chief Specialist on laboratory diagnostics of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Vice President of the All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Head of
Inter-institutional Laboratory Reference Center of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine of Ukraine
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Шановні партнери, учасники та гості!
Dear Partners, Participants and Guests!
Щиро вітаю Вас з початком роботи VIII Міжнародної виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. HI-TECH і VI Міжнародної виставки обладнання та технологій для фармацевтичної
промисловості PHARMATechExpo!
Виставки давно набули статусу головних подій та підтверджують, що наука, техніка і бізнес не
можуть існувати один без одного. Обидва проекти мають велику значимість в умовах сьогодення,
коли наша країна потребує прискореного економічного розвитку, підвищення конкурентоздатності
завдяки впровадженню новітніх технологій у різні галузі економіки України.
LABComplEX – вибір лідерів лабораторної індустрії. Це професійна платформа для презентації
світових досягнень у лабораторній галузі – обладнання, меблів, витратних матеріалів, а також
комплексу послуг по створенню, оснащенню, модернізації всіх типів лабораторій різних галузей
промисловості, науково-дослідної сфери та медицини.
Насичена науково-практична програма включає різнопрофільні конференції, семінари, майстеркласи, у рамках яких спеціалісти зможуть підвищити рівень кваліфікації та дізнатися про останні
тенденції розвитку лабораторної індустрії.
Завдяки виставці PHARMATechExpo відвідувачі ознайомляться з інноваційним професійним
обладнанням для фармацевтичного виробництва, візьмуть участь у низці науково-практичних заходів,
присвячених гармонізації стандартів, виробничим і технологічним процесам у фармацевтичній
промисловості. Супутні ділові програми орієнтовані на закріплення партнерських стосунків,
налагодження співробітництва та залучення інвестицій.
Переконаний, що завдяки синергії науково-технічного потенціалу, захід сприятиме модернізації
лабораторій та технічного потенціалу фармацевтичної промисловості.
Від себе особисто та від колективу Компанії LMT дякую партнерам, учасникам і відвідувачам за
активну участь та прагнення до високих результатів. Разом ми зможемо досягнути поставлених цілей!
Бажаю всім конструктивного діалогу, плідних зустрічей та, звісно, міцного здоров’я та витримки!
В майбутнє віримо разом!
I sincerely congratulate you on the beginning of the VIII International Exhibition LABComplEX. Analytics.
Laboratory. Biotechnologies. HI-TECH and VI International Exhibition of Equipment and Technologies for
Pharmaceutical Industry PHARMATechExpo!
Exhibitions have lone acquired the status of major events; they prove that it's impossible for science,
technology and business exist on their own. Both projects are of great importance today, when our country
needs to accelerate economic development and improve competitiveness through the introduction of
new technologies in various sectors of economy of Ukraine.
LABComplEX is choice made by leaders of laboratory industry. It's a professional platform to present
world achievements in the field of laboratory – equipment, furniture, supplies, and range of services on
creating, equipping and modernizing all types of laboratories in different industries, scientific-research
sphere and medicine.
Extensive scientific-practical program includes diversified conferences, seminars, workshops, within
which professionals will be able to improve their skills and learn the latest trends in the laboratory industry.
Thanks to PHARMATechExpo exhibition, visitors will get acquainted with at innovative professional
equipment for pharmaceutical production; they will participate in a series of scientific and training events
dedicated to harmonizing standards, industrial and technological processes in the pharmaceutical industry.
Related business programs are focused on securing partnerships, cooperation and investment promotion.
I am convinced that thanks to the synergy of scientific and technical potential, the event will contribute
to modernizing laboratories and technical potential of the pharmaceutical industry.
On my own behalf and on behalf of the LMT Company, I would like to thank partners, participants and
visitors for active participation and commitment to high results. Together we can achieve our goals!
I wish you all a constructive dialogue, effective meetings and, of course, good health and endurance!
Shall we all believe in future together!

В.Ю. Ткаченко,
Генеральний директор Компанії LMT
V.Yu. Tkachenko,
Director General of LMT Company
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТА БІЗНЕС ЗАХОДИ
VIII Міжнародної виставки LABComplEX.
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HІ-TECH
та VI Міжнародної виставки обладнання та технологій
для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo
RESEARCH-TO-PRACTICE AND BUSINESS EVENTS
of the VIII International exhibition LABComplEX.
Analytics. Laboratory. Biotechnology. HI-TECH
and VI International exhibition of equipment and technology
for pharmaceutical industry PHARMATechExpo

VIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABComplEX. АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТА БІЗНЕС ЗАХОДИ VIII МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ LABCOMPLEX.
АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH ТА VI МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO*
RESEARCH-TO-PRACTICE AND BUSINESS EVENTS OF THE VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX.
ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH AND VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT
AND TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO*

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА
«ДНІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА АГРАРНОГО СЕКТОРУ»

SCIENTIFIC - PRACTICAL DAYS OF FOOD INDUSTRY
AND AGRICULTURAL SECTOR

20 жовтня Семінар «Сучасні аспекти контролю якості і безпеки
10.30-14.00 харчових продуктів і сировини»
Організатор: Одеська національна академія харчових
зал № 8

October 20 Seminar Modern aspects of quality control and safety of
10.30-14.00 food and raw materials
Organizer: Odessa National Academy of Food Technologies
Hall № 8

20 жовтня Науково-практична конференція «Контроль безпеки та
12.00-17.00 якості харчових продуктів»
Організатор: Інститут післядипломної освіти
зал № 7

October 20 Scientific-practical conference Control of safety and
12.00-17.00 quality of foodstuff
Organizer: Institute of Postgraduate Education of the
Hall № 7

20 жовтня Семінар «Лабораторна практика щодо здійснення
14.30-18.00 експертизи продукції АПК в рамках Законодавства
України враховуючи міжнародні стандарти»
зал № 8

October 20 Seminar Laboratory practice of implementation the
14.30-18.00 examination of agricultural products within the Ukrainian
legislation considering the international standards
Hall № 8

21 жовтня Науково-практичний семінар «Угода про асоціацію
10.00-14.00 і оновлення законодавства про безпеку харчових
продуктів: досвід перших місяців і перспективи на
зал № 8

October 21 Conference Association agreement and legislation
10.00-14.00 update on food safety: first months experience and
prospects for the future
Hall № 8

21 жовтня Семінар «Особливості діяльності лабораторій
10.00-14.00 відповідно до нового законодавства в галузі
метрології»
зал № 4

October 21 Seminar Peculiarities of laboratories activity in
10.00-14.00 accordance with the new legislation in the field of
metrology
Hall № 4

21 жовтня Семінар «Нові зміни в підходах і в організації
10.00-14.00 роботи державних служб по забезпеченню безпеки
харчових продуктів і захисту прав споживачів»
зал № 9

October 21 Seminar New changes in approaches to the organization
10.00-14.00 of public services to ensure food safety and consumer
protection
Hall № 9

21 жовтня Семінар «Сучасні рішення аналізу якості та безпеки
молока і молочних продуктів з урахуванням перспектив
Зал №10
10.00-14.00 виходу продукції галузі на європейський ринок»

October 21 Seminar Modern analyze solutions of quality and safety
10.00-14.00 of milk and dairy products from the perspectives of the
Hall №10 industry entry on the European market

21 жовтня Семінар «Високоефективна рідинна хроматографія.
14.30-18.00 Теорія і практика. Особливості застосування для
аналізу харчових продуктів»
зал № 4

October 21 Seminar High efficiency of liquid chromatography.
14.30-18.00 Theory and practice. Features of application for the
analysis of foodstuff
Hall № 4

технологій

Національного університету харчових технологій

Організатор: Українська лабораторія якості і безпеки
продукції АПК

майбутнє»
Організатори: Національна комісія України з Кодексу
Аліментаріус, ДП «Науковий центр превентивної
токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка
Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України»

Організатор: ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

Організатор: Журнал «Ефективне птахівництво»,
Видавничий дім ЕФПІТ

Організатор: Компанія «Хімлаборреактив»

Організатор: Компанія «Стандарти Технології Розвиток»

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
21 жовтня Майстер-клас «Автоматизовані прискорені методи в
14.30-18.00 харчовій мікробіології»
Організатор: ТОВ «Укрбіо»
зал № 9
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National University of Food Technologies

Organizer: Ukrainian laboratory of quality and safety of
agricultural products of the National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine

Organizers: National Codex Alimentarius Commission of
Ukraine, Academic L.I. Medved Research Center of Preventive
toxicology, food and chemical safety of the Ministry of Health
of Ukraine, SE

Organizer: Ukrmetrteststandard, SE

Organizer: Efpit, Publishing House, magazin Effective poultry

Organizer: CHEMLABORREACTIV

Organizer: Standards Technologies Development Company

UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL
October 21 Master class Automated accelerated methods in food
14.30-18.00 and pharmaceutical microbiology
Organizer: Ukrbio, Ltd.
Hall № 9
OFFICIAL CATALOGUE

•
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VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

22 жовтня Міжнародна науково-практична конференція «Високі
10.00-14.00 технології в аграрному виробництві»
Організатор: Національний університет біоресурсів і
зал № 8

October 22 International scientific-practical conference High
10.00-14.00 technologies in agricultural production
Organizer: National University of Life and Environmental
Hall № 8

22 жовтня Тренінг «Управління якістю зерна та економічна
10.00-14.00 ефективність його транспортування та переробки»
Організатор: Одеська національна академія харчових
зал № 4

October 22 Training Quality management of grain and economic
10.00-14.00 efficiency of its transportation and processing
Organizer: Odessa National Academy of Food Technologies
Hall № 4

природокористування України

технологій

Sciences of Ukraine

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА
«ДНІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

SCIENTIFIC - PRACTICAL PROGRAM DAYS
OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY

20 жовтня Конференція «Якість, ефективність та безпека – ключові
10.00-17.30 характеристики лікарських засобів», присвячена
зал № 13 70-річчю з дня народження О.П. Вікторова

October 20 Conference Quality, efficiency and safety - key
10.00-17.30 characteristics of drugs, dedicated to the 70 anniversary
Hall № 13 since the birth of A.P. Viktorov

20 жовтня Конференція «Фармакопейні методи аналізу в
10.00-17.30 Державній Фармакопеї України, 2 Видання»
зал № 10 Організатор: ДП «Український науковий фармакопейний

October 20 Conference Pharmacopoeial methods of analysis in the
10.00-17.30 State Pharmacopoeia of Ukraine, 2 Edition
Hall № 10 Organizer: Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Centre for

20 жовтня Семінар-практикум «Належне виконання фармако10.00-14.00 пейних випробувань виходячи з аналізу результатів
програми професійного тестування лабораторій»
зал № 5

October 20 Workshop Proper implementation of pharmacopoeial
10.00-14.00 tests based on program results of analysis of
professional laboratories testing
Hall № 5

20 жовтня Семінар «Холодовий ланцюг. Крізь валідацію до
14.30-18.00 належних рутинних процесів»
Організатор: Компанія «Стандарти Технології
зал № 5

October 20 Seminar Cold chain. Through thevalidation to properly
14.30-18.00 routine process
Organizer: Standards Technologies Development Company
Hall № 5

20 жовтня PHARMA TechDemo-тур Сучасна лабораторія в
фармацевтичному виробництві
14.00
Організатор: Компанія LMT
Вхід К

October 20 PHARMA TechDemo-tour Modern laboratory in
pharmaceutical production
14.00
Entrance K Organizer: LMT Company

21 жовтня Семінар «Підходи до формування реєстраційного
10.00-16.30 досьє: чинні вимоги та перспективи»
зал № 13 Організатор: ДП «Державний експертний центр МОЗ

October 21 Seminar Approaches to formation of a registration
10.00-16.30 dossier: the existing requirements and prospects
Hall № 13 Organizer: State Expert Centre of the Ministry of Health of

21 жовтня Семінар «Інспектування GMP. Класифікація
10.00-14.00 невідповідностей»
Організатор: Державний навчальний центр Належної
зал № 5

October 21 Seminar GMP Inspection. Classification inconsistencies
10.00-14.00 Organizer: State Training Center for Good Manufacturing /
Distribution Practice
Hall № 5

21 жовтня Семінар «Ліцензування у фармацевтичній сфері:
14.30-18.00 новий закон – нові вимоги»
Організатор: Державна служба України з лікарських засобів
зал № 5

October 21 Seminar Licensing in the pharmaceutical field: a new
14.30-18.00 law - the new requirements
Organizer: State Administration of Ukraine on Medicinal Products
Hall № 5

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА

UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL

Організатор: ДП «Державний експертний центр МОЗ
України»

центр якості лікарських засобів»

Організатор: Державне підприємство «Український
фармацевтичний інститут якості»

Розвиток»

України»

Виробничої/Дистриб’юторської Практики

Organizer: State Expert Centre of the Ministry of Health of
Ukraine

Quality of Medicines, SE

Organizer: Ukrainian Pharmaceutical Institute of Quality, SE

Ukraine

21 жовтня Майстер-клас «Автоматизовані прискорені методи у
14.30-18.00 фармацевтичній мікробіології»
Організатор: ТОВ «Укрбіо»
зал № 9

October 21 Master class Automated accelerated methods in food
14.30-18.00 and pharmaceutical microbiology
Organizer: Ukrbio, Ltd.
Hall № 9

21 жовтня PHARMA TechDemo-тур Сучасне обладнання, технології
та сировина для фармацевтичного виробництва
12.00
Організатор: Компанія LMT
вхід К

October 21 PHARMA TechDemo-tour Modern equipment , technology
and raw materials for pharmaceutical production
12.00
Organizer: LMT Company
Entrance K

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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22 жовтня Продовження семінару «Підходи до формування
10.00-15.30 реєстраційного досьє: чинні вимоги та перспективи»
зал № 13 Організатор: ДП «Державний експертний центр МОЗ

October 22 Continuation of the seminar Approaches to formation
10.00-15.30 of a registration dossier: the existing requirements and
Hall № 13 prospects

22 жовтня Семінар «Вимоги законодавства України щодо
10.00-15.30 здійснення фармаконагляду: сучасні підходи та
зал № 12 перспективи»

October 22 Seminar Requirements Ukrainian legislation regarding
10.00-15.30 the implementation of pharmacovigilance: modern
Hall № 12 approaches and perspectives

22 жовтня Семінар «Цілеспрямовані технологічні, фармако10.00-14.00 токсикологічні та фармацевтичні дослідження як
зал № 10 основа сучасної платформи розробки інноваційних

October 22 Seminar Targeted technologycal, pharmaco 10.00-14.00 toxicological and pharmaceutical research as the
Hall № 10 foundation of modern development platform of

22 жовтня Семінар-практикум «Використання ізолюючих
10.00-14.00 технологій і концепції «Steritest» для контролю
лікарських засобів за показником «Стерильність»
зал № 5

October 22 Practical seminar Usage of insulating technology and
10.00-14.00 the concept of “Steritest” for the control of drugs on an
sterile indicatore
Hall № 5

України»

Організатор: ДП «Державний експертний центр МОЗ
України»

лікарських засобів»
Організатор: ДУ «Інститут фармакології та
токсикології НАМН України»

Організатор: Компанія «УКРМЕДСЕРТ»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА
«ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»

Organizer: State Expert Centre of the Ministry of Health of Ukraine

Organizer: State Expert Centre of the Ministry of Health of
Ukraine

innovative drugs
Organizer: Institute of Pharmacology and Toxicology of
National Academy of Medical Sciences of Ukraine, SI

Organizer: UKRMEDSERT Company

SCIENTIFIC - PRACTICAL PROGRAM DAYS
OF LABORATORY MEDICINE

20 жовтня Науково-практична конференція з міжнародною участю
11.00-18.00 «Організація діяльності клініко-діагностичних
(медичних) лабораторій у відповідності до вимог
зал № 6

October 20 Scientific-practical conference with international
11.00-18.00 participation The organization of clinical diagnostics
(medical) laboratories in accordance with modern
Hall № 6

20 жовтня Науково-практичний семінар «Прикладні аспекти в
11.00-16.00 мікробіологічній лабораторній практиці»
Організатор: ТОВ «Укрбіо»
зал № 4

October 20 Scientific-practical seminar Applied aspects in the
11.00-16.00 microbiological laboratory practice
Organizer: Ukrbio, Ltd.
Hall № 4

20 жовтня Засідання Президії та голів регіональних осередків
15.30-18.00 Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та
лабораторної медицини
зал № 1

October 20 Meeting of Presidium, chairpersons of regional centers
15.30-18.00 and major non-staff regional AUACCLM specialists in
clinical laboratory diagnostics
Hall № 1

20 жовтня Спільне засідання Ради експертів НАМН з
9.30-11.15 лабораторної діагностики із завідуючими наукових
зал № 11 та діагностичних лабораторій інститутів НАМН

October 20 The joint meeting of laboratory diagnostics experts of
9.30-11.15 National Academy of Medical Sciences of Ukraine with
Hall № 11 heads of scientific institutes and diagnostic laboratories

21 жовтня Продовження конференції з міжнародною участю
10.00-18.00 «Організація діяльності клініко-діагностичних
(медичних) лабораторій у відповідності до вимог
зал № 6

October 21 Continuation of the conference The organization of
10.00-18.00 clinical diagnostics (medical) laboratories in accordance
with modern international standards
Hall № 6

сучасних міжнародних стандартів» –––
Організатори: Міністерство охорони здоров’я України,
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії
та лабораторної медицини

України
Організатори: Національна академія медичних
наук України, Лабораторна та метрологічна служби
НАМН України, міжінститутський Референтний
лабораторний центр НАМН

сучасних міжнародних стандартів»
Організатори: Міністерство охорони здоров’я України,
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація клінічної хімії
та лабораторної медицини
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international standards
Organizers: Ministry of Health of Ukraine, P. L. Shupyk
National Medical Academy of Postgraduate Education, AllUkrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine, STANDARDIZATION TECHNICAL COMMITTEE 166 Clinical laboratory tests and diagnostic system in vitro

of National Academy of Medical Sciences of Ukraine
Organizers: National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
Laboratory and Metrology Services of National Academy
of Medical Sciences of Ukraine, inter-institution Reference
Laboratory Centre of National Academy of Medical Sciences of
Ukraine, LMT Company

Organizers: Ministry of Health of Ukraine, P. L. Shupyk
National Medical Academy of Postgraduate Education, AllUkrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine, STANDARDIZATION TECHNICAL COMMITTEE 166 «Clinical laboratory tests and diagnostic system in vitro»

OFFICIAL CATALOGUE

•
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VIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABComplEX. АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
20-22
жовтня
зал №11
20 жовтня,
11.15-18.00
21 жовтня,
10.00-18.00
22 жовтня,
10.00-14.00

Організатори: Національна академія медичних
наук України, Лабораторна та метрологічна служби
НАМН України, міжінститутський Референтний
лабораторний центр НАМН, Компанія LMT, ВекторБест-Україна, Укрбіо, МК Квертімед-Україна, Укр
Діагностика, Вега-медіка, Групотест, Хімлаборреактив,
ОМБ, МЕДКОСВІСС, ЛАБЛАЙФ, Лабвіта, Діасіс, Біо Тест
Мед, Медтек

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА
«ДНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»
21 жовтня IV Науково-практична конференція «Лабораторні
10.00-17.00 дослідження як інструмент забезпечення
епізоотичного благополуччя та безпеки харчової
зал № 7

продукції», присвячена 100-річчю з дня народження
Ю.П. Сміяна **
Організатори: Державний науково-контрольний
інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів,
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
За підтримки: Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL
October
20-22
Hall №11
October 20,
11.15-18.00
October 21
10.00-18.00
October 22,
10.00-14.00

Organizers: National Academy of Medical Sciences of
Ukraine, Laboratory and Metrology Services of National
Academy of Medical Sciences of Ukraine, inter-institution
Reference Laboratory Centre of National Academy of Medical
Sciences of Ukraine, LMT Company, VECTOR-BEST-UKRAINE,
Ukrbio, Kvertimed-Ukraine, UKR DIAGNOSTIKA, VEGA MEDICA,
Grupotest, CHEMLABORREACTIV, OMB, Medcoswiss, LABLIFE,
LABVITA, DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Bio Test Med,
Medtech

SCIENTIFIC - PRACTICAL PROGRAM DAYS
OF VETERINARY MEDICINE
October 21 IV Scientific-practical conference Laboratory research as
10.00-17.00 a tool of ensuring for epizootic welfare and food safety,
dedicated to the 100 anniversary since the birth
Hall № 7
of Yu. P. Smiyan
Organizers: State Research Institute of Laboratory
Diagnostics and Veterinary Sanitary Expertise, State
Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms
Supported by: State Service of Ukraine on Safety of
Foodstuffs and Consumer Protection

НАУКА І ОСВІТА

EDUCATION AND SCIENCE

20 жовтня VI Науково-практична конференція «Новітні розробки
12.00-16.00 наукового обладнання провідних приладобудівних
компаній. Розвиток центрів колективного
зал № 9

October 20 VI scientific-practical conference Newest developments of
12.00-16.00 scientific equipment from leading instrument-making
companies. Development of centers of collective usage
Hall № 9

ВОДА І ВОДОПІДГОТОВКА

WATER AND WATER TREATMENT

користування приладами в НАН України»
Організатор: Національна академія наук України

21 жовтня Науково-практична конференція «Вода: якість і
14.30-18.00 безпека при очищенні флокулянтами»
Організатор: Інститут післядипломної освіти
зал № 8

Національного університету харчових технологій

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ
21 жовтня Семінар «Особливості діяльності лабораторій
10.00-14.00 відповідно до нового законодавства в галузі
метрології»
зал № 4
Організатор: ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

ЕКОЛОГІЯ
22 жовтня Бліц-практикум «Менеджмент відходів: тенденції та
10.00-14.00 інструменти»
Організатор: ТОВ «МЕДІА-ПРО»
зал № 7

of devices in National Academy of Sciences of Ukraine
Organizer: National Academy of Sciences of Ukraine

October 21 Scientific-practical conference Water quality and safety
14.30-18.00 during purification by flocculants
Organizer: Institute of Postgraduate Education of the
Hall № 8
National University of Food Technologies

STANDARDIZATION AND METROLOGY
October 21 Seminar Peculiarities of laboratories activity in
10.00-14.00 accordance with the new legislation in the field of
metrology
Hall № 4
Organizer: Ukrmetrteststandard, SE

ECOLOGY
October 22 Blitz-Workshop Waste Management: trands and
10.00-14.00 instruments
Organizer: MEDIA PRO, Publishing House
Hall № 7

* У програмі можливі зміни та доповнення
* Program’s changes and additions are possible
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АЛФАВІТНИЙ ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
УЧАСНИКИ VIII МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ LABCOMPLEX.
АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
EXHIBITORS OF THE VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX.
ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH
BCM Україна

62

AB Instruments, Llc.

64

Dykun

62

ALFAMED, PE

64

INTERTECH Corporation

62

Allhim, Ltd.

64

LLG-Ukraine

62

ALT Ukraine, Ltd.

64

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

63

Analytec, Ltd.

65

SPECTRO Analytical Instruments GmbH

ATOMKOMPLEXPRYLAD,

(представництво в Україні)

63

Research&Production Enterprise

West Medica Produktions – und Handels – GmbH

63

BCM Ukraine

62

АБ Інструментс, ТОВ

64

Bio Test Med, Llc.

65

Аллхім, ТОВ

64

Biola, PE

65

АЛТ Україна Лтд, ТОВ

64

BioLine Ukraine Subsidiary

66

АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП

64

Bio-Rad Laboratories

66

Аналітек, ТОВ

65

BMT UA, Subsidiary Company

66

АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД, НВП, ТОВ

65

CHEMLABORREACTIV, Ltd.

78

Біо Тест Мед, ТОВ

65

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

67

Біола, ПП

65

DKTB TEP, Joint Stock Company

68

БіоЛайн Україна, ДП

66

DONAU LAB UKRAINE

68

Біо-Рад

66

Dykun

62

БМТ УА, Дочірнє підприємство

66

ECM UKRAINE, Llc.

69

Вектор-Бест-Україна, ТОВ

67

Elvatech, Ltd.

68

Гранум, НВЛ, ТОВ

67

ERBA LACHEMA

69

ГРУПОТЕСТ, ПП

67

Etalon-Ukraine, Ltd.

69

ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ

67

EXIMCARGOTRADE, Ltd.

68

ДКТБ ТЕП, ПрАТ

68

Granum, RPL

67

Донау Лаб Україна, ТОВ

68

Grupotest, PC

67

ЕксімКаргоТрейд, ТОВ

68

HEMA

78

Елватех, ТОВ

68

Institute of analytical control methods, RPE

70

ЕРБА ЛАХЕМА

39

Intermedica

70

ЕСМ Україна, ТОВ

69

INTERO, Ltd.

70

Еталон-Україна, ТОВ

69

INTERTECH Corporation

62

ІНВЕСТЛАБ

69

INVESTLAB

69

Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ

70

Labix, Ltd.

71

Інтермедика

70

LABLIFE, Ltd.

71

ІНТЕРО, ТОВ

70

Labpartner

71

ЛАБВІТА, ТОВ

70

LABVITA, Llc.

70

Лабікс, ТОВ

71

LECO UKRAINE, PE

71

ЛАБЛАЙФ, ТОВ

71

LLG-Ukraine

62

Лабпартнер

71

MACROLAB, Ltd.

72

ЛЕКО Україна, ПП

71

MedBioAliance, Company, Ltd.

72

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

72

Medcoswiss (Ukraine)

72

МедБіоАльянс, ТОВ

72

Medtech

72

Медкосвісс (Україна), ТОВ

72

MK Kvertimed-Ukraine, Ltd.

73

Медтек

72

Novations, Llc.

73

МК Квертімед-Україна, ТОВ

73

OMB, Ltd.

73

Новації, ТОВ

73

PROMО-MED, Ltd.

74

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ

73

Ramintek, Innovation Production Company, Ltd.

74
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ПРОМО-МЕД, ТОВ

74

Reagent, PJSC

74

Рамінтек, Інноваційно-виробнича компанія, ТОВ

74

Roche Ukraine

74

Реагент, ПрАТ

74

Salutis Print

74

Рош Україна, ТОВ

74

Sente-Lab, Ltd.

75

Салютіс Прінт

74

ShimUkraine, Llc.

78

Сенте-Лаб, ТОВ

75

Simesta VAAL, Llc.

75

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ

75

SIMVOLT, market of measuring equipment

63

СОК ТРЕЙД, ТОВ

75

SocTrade

75

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ

75

SPECTRO Analytical Instruments GmbH

63

ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ

75

STD, Ltd.

75

ТЕСПРО

76

Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment

76

Техноваги, Завод ваг і дозаторів

76

TESPRO

76

Технопролаб, ТОВ

76

Teсhnoprolab, Llc.

76

ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ

76

THERMOENGINEERING, Ltd.

75

УКР ДІАГНОСТИКА

76

TRANSLINK UKRAINE, Llc.

76

Укрбіо, ТОВ

77

UKR DIAGNOSTIKA, Co. Ltd.

76

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

77

Ukrbio, Ltd.

77

ХЕМА

78

Ukrorgsyntez, Ltd.

77

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

78

VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc.

67

ШимЮкрейн, ТОВ

78

West Medica Produktions – und Handels – GmbH

63

УЧАСНИКИ VI МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
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COMAS в Україні

80

Allhim, Ltd.

82

ECI Packaging Ltd (USA)

80

ALT Ukraine, Ltd.

82

GECITECH

80

Alyans-KM

83

HARKE Pharma GmbH

80

Analytec, Ltd.

83

INTERTECH Corporation

81

Aronis Coding-Systems, Ltd.

83

KINEMATICA у Центральній та Східній Європі

81

АТМА, Ltd.

83

LLG-Ukraine

81

Biola, PE

84

Parle Elizabeth Tools

82

Butler&Partner, Llc.

84

BWT Ukraine, Ltd.

83

82

CATEGOROOM, Ltd.

86

Аллхім, ТОВ

82

CHEMLABORREACTIV, Ltd.

92

АЛТ Україна Лтд, ТОВ

82

CITMED, Ltd.

86

Альянс-КМ, ТОВ

83

Clean water systems, Ltd.

89

Аналітек, ТОВ

83

COMAS Office in Ukraine

80

Ароніс Кодінг-Системи, ТОВ

83

DOMINANTA

85

АТМА, ТОВ

83

ECI Packaging Ltd (USA)

80

БВТ Україна, ТОВ

83

ECM UKRAINE, Llc.

85

Біола, ПП

84

Ecotep, Llc.

85

Бютлер&Партнер, ТОВ

84

EXIMCARGOTRADE, Ltd.

85

ГЕНРІХ, ПП

84

Farmmash, Llc.

91

ГЛОБАЛ ТРАНСЛЕЙШН СЕРВІСЕЗ 1+1

85

Filtration plus technologies, Ltd.

92

ДОМІНАНТА

85

Filt-Tec, Llc.

92

Екотеп, ТОВ

85

GECITECH

80

ЕксімКаргоТрейд, ТОВ

85

Global Translation Services 1+1

85

ЕСМ Україна, ТОВ

85

HARKE Pharma GmbH

80

ІНТЕРО, ТОВ

85

HENRICH, PE

84

КАТЕГОРУМ, ТОВ

86

INTERO, Ltd.

85

КІТМЕД, ВФ, ТОВ

86

INTERTECH Corporation

81

ЛЕКО Україна, ПП

86

KINEMATICA Office in Central

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

87

and Eastern Europe

SPECTRO Analytical Instruments GmbH
(представництво в Україні)
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Манулі Україна Лтд, Спільне українсько-італійське ТОВ

87

LECO UKRAINE, PE

Михаил Курако, ТОВ

87

LLG-Ukraine

86
81

НІОБ ФЛЮІД УКРАЇНА, ТОВ

88

MACROLAB, Ltd.

87

Новації, ТОВ

88

Manuli Ukraine, Ltd.

87

Селтон, ТОВ

88

Michael Kurako, Ltd.

87

Сенте-Лаб, ТОВ

88

NIOB FLUID UKRAINE

88

Система Лтд., ТОВ

89

Novations, Llc.

88

СИСТЕМА-ІНВЕСТ, ТОВ

89

Parle Elizabeth Tools

82

Системи чистої води, ТОВ

89

Selton, Llc.

88

СОК ТРЕЙД, ТОВ

89

Sente-Lab, Ltd.

88

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ

90

ShimUkraine, Llc.

92

Термодистиляція РВ, ТОВ

90

Sistema, Ltd.

89

ТЕСПРО

90

SISTEMA-INVEST, Llc.

89

Техноваги, Завод ваг і дозаторів

90

SocTrade

89

Технопролаб, ТОВ

90

SPECTRO Analytical Instruments GmbH

82

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

91

STD, Ltd.

90

УКРСПЕЦПРОЕКТ, ТОВ

91

Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment

90

ФАРММАШ, ТОВ

91

TESPRO

90

ФІЛТ-ТЕК, ТОВ

92

Teсhnoprolab, Llc.

90

Фільтрація плюс технології, ТОВ

92

Thermodistillation RV, Llc.

90

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

92

UBI PACK STUDIO

93

ШимЮкрейн, ТОВ

92

Ukrorgsyntez, Ltd.

91

ЮБІАЙ ПАК СТУДІЯ

93

Ukrspetsproyekt, Ltd.

91

ЮВІГ, ТОВ

93

United Filters, Ltd.

93

Юнайтед Фільтрз, ТОВ

93

Univest Marketing, Llc.

93

Юнівест Маркетинг, Компанія, ТОВ

93

UVIG, Ltd.

93

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ, ПРОФІЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ`ЄДНАННЯ,
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
STATE INSTITUTIONS, PROFESSIONAL ASSOCIATIONS, UNIONS,
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Асоціація «Виноградарі та винороби України»

96

Association “Poultry Union of Ukraine”

96

Асоціація «Виробники ліків України»

96

Association “Ukrkondprom”

96

Асоціація «Союз птахівників України»

96

Association “Ukroliyaprom”

96

Асоціація «Укркондпром»

96

Association of “Medication Manufactures of Ukraine”

96

Асоціація «Укроліяпром»

96

Association of baking companies “Ukrkhlibprom”

Асоціація виробників, розробників та операторів

Association of Clinical Chemistry

ринку спеціальних харчових продуктів та
лікувально-профілактичних косметичних засобів, МГО

and Laboratory Medicine of Ukraine
97

Асоціація представників міжнародних
фармацевтичних виробників (AIPM Ukraine)

97

Борошномели України, Громадська спілка

97

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії
та лабораторної медицини

97

Державна служба України з лікарських засобів

98

Державний експертний центр МОЗ України, ДП

98

Державний навчальний центр з Належної Виробничої/
Дистриб’юторської Практики Державного
підприємства «Український фармацевтичний інститут
якості» (GMP/GDP-Центр), Філія

99
99

Інститут післядипломної освіти Національного
університету харчових технологій
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and operators of special foods and medical cosmetics, IPO

97

Association of representatives
of international pharmaceutical manufacturers
(AIPM Ukraine)

97

Council of Entrepreneurs under
the Cabinet of Ministers

102

Institute of Pharmacology
and Toxicology of NAMS of Ukraine, SI

99

of the National University of Food Technologies
98

Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів

97

Association of Manufacturers, developers

Institute of Post-Diploma Training

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

101

99

99

L.I. Medved’s Research Center
of Preventive Toxicology, Food and
Chemical Safety, Ministry of Health, SE

100

Millers of Ukraine the public association

97

National Association of meat
and meat products of Ukraine “Ukrmyaso”

100

National Aviation University

100
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Інститут фармакології та токсикології НАМН України, ДУ

99

Науковий центр превентивної токсикології,
харчової та хімічної безпеки імені академіка
Л.І. Медведя МОЗ України, ДП

100

National Ukrainian Dairy Association “Ukrmolprom”

100

National University of Life
100

Національна асоціація виробників м’яса
та м’ясопродуктів України «Укрм’ясо»

National Codex Alimentarius Commission of Ukraine

and Environmental Sciences of Ukraine
Odesa National Academy

100

Національна асоціація молочників України

of Food Technologies (ONAFT)

101

Pharmaceutical Association “PHARMUKRAINE”,

«Укрмолпром»

100

The All-Ukrainian PO

Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус

100

State Administration of Ukraine on Medicinal Products

Національний авіаційний університет

100

State Scientific and Research Institute of Laboratory

Національний університет біоресурсів
і природокористування України

104

Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise
101

Об’єднання підприємств хлібопекарної
промисловості «Укрхлібпром»

101

Одеська національна академія

99

State Scientific Control Institute of Biotechnology
and Strains of Microorganisms

101

98

99

State Training Center for Good Manufacturing/
Distribution Practice (GMP/GDP-Center)

98

харчових технологій (ОНАХТ)

101

The Association of “Winegrowers

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України

102

and Winemakers of Ukraine”

96

Союз хіміків України

102

The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine, PE

98

Спілка молочних підприємств України

102

Ukrainian Association of ceramics

102

Українська Асоціація кераміки

102

Ukrainian Chemists Union

102

Українська корпорація по виноградарству
і виноробній промисловості «УКРВИНПРОМ»

Ukrainian Corporation for Viticulture
102

Українська лабораторія якості
і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК)

and Wine Production Industry “UKRVINPROM”

102

Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural
103

Український науковий фармакопейний

Products (hereinafter referred to as ULQSAP)

103

Ukrainian Pharmaceutical Institute of Quality, SE (UPHIQ)

103

центр якості лікарських засобів, ДП

103

Ukrainian scientific pharmacopoeial

Український фармацевтичний інститут якості, ДП

103

center for quality of medicines

103

УКРМЕДСЕРТ, ТОВ

103

Ukrainian Union of Dairy Enterprises

102

Укрметртестстандарт, ДП

104

UKRMEDCERT, Ltd.

103

Фармацевтична Асоціація «ФАРМУКРАЇНА», ВГО

104

Ukrmetrteststandart, SE

104

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

105

Chuiko Institute of Surfacer Chemistry

Інститут відновлюваної енергетики НАН України

105

D.K. Zabolotny Institute of Microbiology

Інститут газу НАН України

105

and Virology of the NAS of Ukraine

Інститут геохімії навколишнього середовища
НАН України, ДУ

110
107

Frantsevich Institute of Problems
105

Інститут геохімії, мінералогії

of Materials of the NAN of Ukraine

108

G.S. Pisarenko Institute for Problems

та рудоутворення ім. М.П. Семененка
НАН України

of Strength of the NAS of Ukraine
106

108

G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics

Інститут експериментальної патології,

of the NAS of Ukraine

106

онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького

Institute for Information Recording of the NAS of Ukraine

108

НАН України

106

Institute for Nuclear Research of the NAS of Ukraine

110

Інститут електродинаміки НАН України

106

Institute for renewable energy of the NAS of Ukraine

105

Institute for Single Crystals of the NAS of Ukraine, SSI

107

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України

106

Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАН України

107

Інститут молекулярної біології і генетики

Institute for Sorption and Problems
of Endoecology of the NAS of Ukraine

109

Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine

106

Institute of Environmental Geochemistry

НАН України

107

of the NAS of Ukraine, SI

Інститут монокристалів, НТК, НАН України

107

Institute of macromolecular chemistry

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля

107

of the NAS of Ukraine

Інститут проблем математичних
машин і систем НАН України
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110

Institute of Mathematical Machines
108
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Інститут проблем матеріалознавства

Institute of Molecular Biology and Genetics

ім. І.М. Францевича НАН України

108

Інститут проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка НАН України

108

Інститут проблем реєстрації інформації

of the NAS of Ukraine

107

Institute of Physic of the NAS of Ukraine

109

International Research and Training
Center for Information Technologies

НАН України

108

Інститут сорбції та проблем ендоекології

and Systems NAS and MES of Ukraine

111

Karpenko Physico-Mechanical Institute

111

НАН України

109

L.M. Litvinenko Institute

Інститут фізики НАН України

109

of Physical-Organic Chemistry

Інститут фізики напівпровідників

and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

109

Інститут фізико-органічної хімії

109

L.V. Pisarzhevsky Institute of Physical Chemistry
of the NAS of Ukraine

та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка

109

Інститут фізичної хімії

109

M.P. Semenenko Institute of geochemistry,
mineralogy and ore formation of the NAS of Ukraine

106
105

ім. Л.В. Писаржевського НАН України

109

Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of Ukraine

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

110

Physico-technological Institute of Metals

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

110

and Alloys of the NAS of Ukraine

Інститут ядерних досліджень НАН України

110

R.E. Kavetsky Institute of experimental

Міжнародний науково-навчальний

111

pathology, oncology and radiobiology

Центр інформаційних технологій

of the NAS of Ukraine

106

та систем НАН та МОН України

111

The Gas Institute of the NAS of Ukraine

105

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка

111

V. Lashkaryov Institute of semiconductor

Фізико-технологічний інститут металів
та сплавів НАН України

111

physics of the NAS of Ukraine

109

V.N. Bakul Institute for Super hard Materials

107

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
MASS MEDIA
Business Portals B.V.

114

AGRO PERSPECTIVE, business publication

117

CHEMAGAZIN

114

Agrobusiness today, Publishing house, Llc.

117

DEPHARM, Фармацевтичний портал

114

AgroPartner. Ukraine, Newspaper

117

Analitycs, magazine

118

FOOD UA. FOOD Technologies&Equipment,
журнали

114

Automation of technological and business-processes,

Globalsave Media Group

114

journal

Kimya Haberleri

115

Automation World, magazine

Labprice.ua, провідний український

117

PROFIT, Publishing house, Ltd.

122

лабораторний портал

115

Bioprom, Ltd.

124

LABWORLD by ProMedianet

115

Business- Dosye

118

Medical Events Info

115

Business Portals B.V.

114

OBORUD.INFO - портал оборудования

115

Casting processes, magazine

125

Olympia Global Co., Ltd.

116

CHEMAGAZIN

114

Cleanrooms and Technological Environments, journal

128
114

Pharma.net.ua, перший незалежний
фармацевтичний бізнес портал

116

DEPHARM, Pharmaceutical portal

Pharmaceutical-tech

116

Drinks. Technologies and Innovations.

Pharmaphorum

116

Gardening and viticulture, magazine

123

PMR Ltd. Sp. z o.o.

116

Ecology of the enterprise, magazine

128

Succidia AG

116

EFPIT, Publishing House

119

Trade-Shows.EU

117

Energobusiness, magazine

119

Wiley-VCH Verlag

117

Equipment and Tools for Professionals, magazine

123

Exclusive TECHNOLOGIES, magazine

118

Автоматизація технологічних
і бізнес-процесів, журнал

117

Expert Agro, Llc.

119

Аграрий Плюс, Издательство, ООО

117

Food science and technology, journal

127

АГРО ПЕРСПЕКТИВА, ділове видання

117

FOOD UA. FOOD Technologies&Equipment,

АгроПартнер. Україна, газета

117

magazines

114

Аналитика, журнал

118

Globalsave Media Group

114

Бізнес-Досьє

118

GMP news

123
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Ветеринарна практика, науково-практичний журнал

118

Водопостачання та водовідведення,

Grain products and Mixed Fodder’s, journal

119

Industry in FOCUS, edition

125

виробничо-практичний журнал

118

Innovative Technologies&Equipment

Ексклюзивні технології, журнал

118

Karpenko Physico-Mechanical Institute,

Експерт Агро, ТОВ

119

Internet-edition

120

Енергобізнес, журнал

119

INSTRUMENTALNY SVIT, journal

120

ЕФПІТ, Видавничий дім

119

Kimya Haberleri

115

ЗДОРОВ-ІНФО

119

KOMPASS UKRAINE, PrivJSC

120

Зернові продукти і комбікорми, журнал

119

Laboratory diagnostics. Eastern Europe

120

Інноваційні Технології&Обладнання, інтернет-видання

Labprice.ua, Leading Ukrainian Laboratory Portal

115

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

120

LABWORLD by ProMedianet

115

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ СВІТ, журнал

120

Meat Business®, magazine

КОМПАСС Україна, ПрАТ

120

Bioprom, Ltd.

122

Лабораторная диагностика. Восточная Европа

120

Medical Events Info

115

Машиностроение Украины, журнал

121

Metal and casting in Ukraine, magazine

121

Метал та литво України, журнал

121

Metallurgical processes and equipment, magazine

121

Металл Украины, журнал

121

Metrology and devices, magazine

121

Металургійні процеси та обладнання, журнал

121

Modern poultry, magazine

126

Метрологія та прилади, журнал

121

Nanoindustry, magazine

122

Мир Автоматизации, журнал

OBORUD.INFO – portal equipment

115

ТОВ Видавничий Дім «ПРОФІТ»

122

Olympia Global Co., Ltd.

116

Мир Продуктов, журнал

122

Pharma.net.ua, first independent

Мир упаковки, журнал

122

pharmaceutical business web-site

Мясной бизнес, журнал

116

Pharmaceutical business,

Компанія Біопром, ТОВ

122

information-analytical edition

127

Наноиндустрия, журнал

122

Pharmaceutical Industry Review, magazine

126

Напої. Технології та Інновації.
Садівництво та виноградарство, журнал

123

Наука та інновації, науково-практичний

Pharmaceutical-tech

116

Pharmacom, magazine

126

Pharmaphorum

116

123

Pig breeding Ukraine, magazine

125

Новости GMP

123

PMR Ltd. Sp. z o.o.

116

Оборудование и инструмент для профессионалов, журнал

123

Press Time, advertising agency

124

Пищепром Украины, журнал

124

Production Laboratory, magazine

124

Прес-Тайм, рекламне агентство

124

Science and Innovation, Science

журнал Національної академії наук України

Продукты&Ингредиенты®, журнал

and Practice Journal, The NationalAcademy

Компания Біопром, ТОВ

124

of Sciences of Ukraine

123

Производственная лаборатория, журнал

124

SES. Preventive medicine, magazine

126

Промислова гідравліка і пневматика, журнал

125

Storage and grain processing, magazine

127

Промисловість в ФОКУСІ, редакція

125

Succidia AG

116

Промышленная Торговая Площадка Украины,

The industrial hydraulics and pneumatics,

інтернет-портал

125

magazine

Процеси литва, журнал

125

Trade-Shows.EU

117

Свинарство України, журнал

125

Ukraine Business, Publishing House

126

СЕС. Профілактична медицина, журнал

126

Ukrainian Chemistry, magazine

127

Сучасне птахівництво, журнал

126

Ukrainian Food Industry, magazine

124

Україна Бізнес, видавничий дім

126

Ukrainian Industrial Marketplace, internet-portal

125

Фармаком, журнал

126

Ukrainian Machinery, magazine

121

Фармацевтическая отрасль, журнал

126

Ukrainian Metal, magazine

121

Ukrainian SUGAR, magazine

128
118

Фармацевтический бизнес,

125

информационно-аналитическое издание

127

Veterinary Practice, Veterinary Journal

Харчова наука і технологія, журнал

127

Water supply and sanitation,

Химия Украины, журнал

127

production and practical journal

Хранение и переработка зерна, журнал

127

Wiley-VCH Verlag

117

Цукор України, журнал

128

World of Food, magazine

122

Чистые помещения и технологические среды, журнал

128

World of Packaging, magazine

122

Экология предприятия, журнал

128

ZDOROV-INFO

119
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VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ VIII МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ LABCOMPLEX. АНАЛІТИКА.
ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS OF THE VIII INTERNATIONAL
EXHIBITION LABCOMPLEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH
Лабораторні технології

Laboratory technologies

Комплексні рішення для лабораторій
(проектування, оснащення, модернізація)

Integrated solutions for laboratories
(design, equipment, modernization)

INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД, НВП, ТОВ
БМТ УА, Дочірнє підприємство
Донау Лаб Україна, ТОВ
Елватех, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Технопролаб, ТОВ
Укрбіо, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

62
62
64
65
66
68
68
70
71
71
72
73
75
76
77
77
78

Загальнолабораторне обладнання, техніка, інструменти
LLG-Ukraine
West Medica Produktions – und Handels – GmbH
АБ Інструментс, ТОВ
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
Біо Тест Мед, ТОВ
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
БМТ УА, Дочірнє підприємство
ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ
Донау Лаб Україна, ТОВ
Елватех, ТОВ
ІНВЕСТЛАБ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медкосвісс (Україна), ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ТЕСПРО
Технопролаб, ТОВ
Укрбіо, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
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ALFAMED, PE
ATOMKOMPLEXPRYLAD, RPE
BMT UA, Subsidiary Company
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
Elvatech, Ltd.
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
LABLIFE, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
OMB, Ltd.
Simesta VAAL, Llc.
Teсhnoprolab, Llc.
Ukrbio, Ltd.
Ukrorgsyntez, Ltd.

64
65
66
78
68
68
70
62
71
71
62
72
73
75
76
77
77

General laboratory equipment, technic and tools
62
63
64
64
65
66
66
66
67
68
68
69
70
71
72
72
73
73
75
75
75
76
76
77
77
78

AB Instruments, Llc.
ALFAMED, PE
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
BioLine Ukraine Subsidiary
BMT UA, Subsidiary Company
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
DONAU LAB UKRAINE
Elvatech, Ltd.
INTERO, Ltd.
INVESTLAB
LABLIFE, Ltd.
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Medcoswiss (Ukraine)
MK Kvertimed-Ukraine, Ltd.
OMB, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
Simesta VAAL, Llc.
Teсhnoprolab, Llc.
TESPRO
THERMOENGINEERING, Ltd.
Ukrbio, Ltd.
Ukrorgsyntez, Ltd.
West Medica Produktions – und Handels – GmbH
OFFICIAL CATALOGUE
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65
66
66
66
78
67
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70
69
71
62
72
72
73
73
75
75
76
76
75
77
77
63

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

VIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABComplEX. АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH
Високотехнологічне обладнання для лабораторій
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
АБ Інструментс, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
Донау Лаб Україна, ТОВ
Елватех, ТОВ
ІНВЕСТЛАБ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
Укрбіо, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

High-tech equipment for laboratories
62
62
63
64
64
64
65
65
66
66
68
68
68
69
70
70
71
71
72
73
75
75
75
76
77
77
78

Лабораторні меблі
LLG-Ukraine
Аллхім, ТОВ
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
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64
64
64
65
65
66
66
78
68
68
68
70
70
62
69
71
71
62
72
73
75
75
75
63
76
77
77

Laboratory furniture
62
64
64
72
75
75
77
78

Лабораторний та хімічний посуд
LLG-Ukraine
Аллхім, ТОВ
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
Біо Тест Мед, ТОВ
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ІНВЕСТЛАБ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
Рамінтек, Інноваційно-виробнича компанія, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
ТЕСПРО
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

AB Instruments, Llc.
ALFAMED, PE
ALT Ukraine, Ltd.
Analytec, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
BioLine Ukraine Subsidiary
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DKTB TEP, Joint Stock Company
DONAU LAB UKRAINE
Elvatech, Ltd.
Institute of analytical control methods, RPE
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
INVESTLAB
LABLIFE, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
OMB, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
Simesta VAAL, Llc.
SocTrade
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Teсhnoprolab, Llc.
Ukrbio, Ltd.
Ukrorgsyntez, Ltd.
ALFAMED, PE
Allhim, Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
Simesta VAAL, Llc.
Ukrorgsyntez, Ltd.

64
64
78
62
72
75
75
77

Laboratory and chemical ware
62
64
64
65
66
66
68
69
72
73
74
75
75
76
76
77
78

ALFAMED, PE
Allhim, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
BioLine Ukraine Subsidiary
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
INVESTLAB
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
MK Kvertimed-Ukraine, Ltd.
Ramintek, Innovation Production Company, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
Simesta VAAL, Llc.
Teсhnoprolab, Llc.
TESPRO
Ukrorgsyntez, Ltd.
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Хімічні реактиви та витратні матеріали
BCM Україна
LLG-Ukraine
Аллхім, ТОВ
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
ГРУПОТЕСТ, ПП
ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ІНВЕСТЛАБ
Інтермедика
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медкосвісс (Україна), ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
ТЕСПРО
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЕМА
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
Автоматизація
LLG-Ukraine
Донау Лаб Україна, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
Укрбіо, ТОВ
Технології «Чистих приміщень»
LLG-Ukraine
БіоЛайн Україна, ДП
БМТ УА, Дочірнє підприємство
ЕСМ Україна, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Спецодяг, засоби індивідуального захисту, дезінфекція
LLG-Ukraine
Аллхім, ТОВ
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
Біо Тест Мед, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
Мобільні лабораторії
BCM Україна
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
Біо Тест Мед, ТОВ
БіоЛайн Україна, ДП
ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ
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Chemical reagents and consumables
62
62
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
70
71
71
72
72
73
75
75
76
77
78
78
62
68
72
73
76
77
62
66
66
69
72
75
76
77
62
64
64
65
72
75
75
78
62
62
62
65
66
67

ALFAMED, PE
Allhim, Ltd.
BCM Ukraine
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
Biola, PE
BioLine Ukraine Subsidiary
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
DONAU LAB UKRAINE
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
Grupotest, PC
HEMA
Intermedica
INVESTLAB
LABLIFE, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Medcoswiss (Ukraine)
MK Kvertimed-Ukraine, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
Simesta VAAL, Llc.
TESPRO
Ukrorgsyntez, Ltd.
Automatization
DONAU LAB UKRAINE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
MK Kvertimed-Ukraine, Ltd.
Teсhnoprolab, Llc.
Ukrbio, Ltd.
“Clean Rooms” Technologies
BioLine Ukraine Subsidiary
BMT UA, Subsidiary Company
ECM UKRAINE, Llc.
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
Teсhnoprolab, Llc.
Ukrorgsyntez, Ltd.
Special clothing, personal protective equipment, disinfection
ALFAMED, PE
Allhim, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
Simesta VAAL, Llc.
Mobile laboratories
BCM Ukraine
Bio Test Med, Llc.
BioLine Ukraine Subsidiary
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
DONAU LAB UKRAINE
OFFICIAL CATALOGUE

•

64
64
62
65
66
65
66
78
67
68
68
67
78
70
69
71
71
62
72
72
73
75
75
76
77
68
62
72
73
76
77
66
66
69
62
72
75
76
77
64
64
65
78
62
72
75
75
62
65
66
78
67
68
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Донау Лаб Україна, ТОВ
Елватех, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
Системи обробки даних, програмне забезпечення
West Medica Produktions – und Handels – GmbH
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо-Рад
Донау Лаб Україна, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

68
68
69
72
76
78
63
64
65
66
68
70
71
72
73
76
78

Аналітика
Аналітичне лабораторне обладнання
INTERTECH Corporation
62
LLG-Ukraine
62
АБ Інструментс, ТОВ
64
Аллхім, ТОВ
64
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
64
Аналітек, ТОВ
65
Біо Тест Мед, ТОВ
65
Біо-Рад
66
Донау Лаб Україна, ТОВ
68
Елватех, ТОВ
68
ІНВЕСТЛАБ
69
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
71
ЛЕКО Україна, ПП
71
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
72
Новації, ТОВ
73
Рош Україна, ТОВ
74
Сенте-Лаб, ТОВ
75
СОК ТРЕЙД, ТОВ
75
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
76
Технопролаб, ТОВ
76
Укрбіо, ТОВ
77
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
77
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
78
ШимЮкрейн, ТОВ
78
Лабораторні контрольно-вимірювальні прилади та технології
INTERTECH Corporation
62
LLG-Ukraine
62
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
63
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
63
Аллхім, ТОВ
64
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
64
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
64
Біо Тест Мед, ТОВ
65
Донау Лаб Україна, ТОВ
68
Елватех, ТОВ
68
ЕСМ Україна, ТОВ
69
ІНВЕСТЛАБ
69
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
70
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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ECM UKRAINE, Llc.
Elvatech, Ltd.
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Teсhnoprolab, Llc.
Data processing systems, software
ALT Ukraine, Ltd.
Analytec, Ltd.
Bio-Rad Laboratories
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
INTERO, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
MACROLAB, Ltd.
OMB, Ltd.
Teсhnoprolab, Llc.
West Medica Produktions – und Handels – GmbH

69
68
62
62
72
76
64
65
66
78
68
70
71
72
73
76
63

Analytics
Analytical laboratory equipment
AB Instruments, Llc.
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
Analytec, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
Elvatech, Ltd.
INTERTECH Corporation
INVESTLAB
LABLIFE, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
Roche Ukraine
Sente-Lab, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
Ukrbio, Ltd.
Ukrorgsyntez, Ltd.
Laboratory test instruments and technologies
ALFAMED, PE
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
ECM UKRAINE, Llc.
Elvatech, Ltd.
Institute of analytical control methods, RPE
INTERTECH Corporation
INVESTLAB
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
WWW.LABCOMPLEX.COM

64
64
64
65
65
66
78
68
68
62
69
71
71
62
72
73
74
75
78
75
76
76
77
77
64
64
64
65
78
68
69
68
70
62
69
71
62
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ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
Укрбіо, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

71
72
73
75
75
76
77
77
78
78

Діагностичне, випробувальне обладнання
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКР ДІАГНОСТИКА
Укрбіо, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
ShimUkraine, Llc.
Simesta VAAL, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Teсhnoprolab, Llc.
Ukrbio, Ltd.
Ukrorgsyntez, Ltd.
Diagnostic testing equipment

62
62
64
64
64
65
65
68
71
71
72
75
75
75
76
76
76
77
78
78

ALFAMED, PE
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Biola, PE
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
INTERTECH Corporation
LABLIFE, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
Simesta VAAL, Llc.
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
UKR DIAGNOSTIKA, Co. Ltd.
Ukrbio, Ltd.

Програмне забезпечення
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
Укрбіо, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
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64
64
64
65
65
78
68
62
71
71
62
72
75
78
75
75
76
76
76
77

Software
62
62
64
65
68
71
72
73
76
76
77
78

Інструментальний аналіз
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

72
73
78
75
63
75
63
76
77
77

ALT Ukraine, Ltd.
Analytec, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
INTERTECH Corporation
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
OMB, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
Ukrbio, Ltd.

64
65
68
62
71
62
72
73
78
76
76
77

Instrumental analysis
62
62
64
65
68
69
71
72
75
76
78
78

ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
ECM UKRAINE, Llc.
INTERTECH Corporation
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
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64
65
78
68
69
62
71
62
72
78
75
76
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Контроль якості
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
West Medica Produktions – und Handels – GmbH
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
Елватех, ТОВ
ІНВЕСТЛАБ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
ПРОМО-МЕД, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

62
62
63
63
64
65
65
68
68
69
71
71
72
73
74
75
76
78
78

ALT Ukraine, Ltd.
Analytec, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
Elvatech, Ltd.
INTERTECH Corporation
INVESTLAB
LABLIFE, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
OMB, Ltd.
PROMО-MED, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
West Medica Produktions – und Handels – GmbH

Біотехнології

Biotechnology

Біоаналіз

Bioanalysis

LLG-Ukraine
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо-Рад
Донау Лаб Україна, ТОВ
Елватех, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Рамінтек, Інноваційно-виробнича компанія, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Біотехнологічна хімія
LLG-Ukraine
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Лабораторна техніка для біотехнологічних лабораторій
LLG-Ukraine
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біо-Рад
Донау Лаб Україна, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
Біотехнологічне обладнання
LLG-Ukraine
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біо-Рад
Донау Лаб Україна, ТОВ
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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62
64
66
68
68
71
72
73
74
75
62
64
65
68
72
73
75
62
64
65
66
68
72
73
75
76
78
62
64
65
66
68

ALT Ukraine, Ltd.
Bio-Rad Laboratories
DONAU LAB UKRAINE
Elvatech, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
Ramintek, Innovation Production Company, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
Biotechnology chemistry
ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
DONAU LAB UKRAINE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
Sente-Lab, Ltd.
Laboratory equipment for biotechnology laboratories
ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
Sente-Lab, Ltd.
Teсhnoprolab, Llc.
Biotechnology equipment
ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
DONAU LAB UKRAINE
LABLIFE, Ltd.
WWW.LABCOMPLEX.COM

64
65
65
78
68
68
62
69
71
71
62
72
73
74
78
63
75
76
63

64
66
68
68
71
62
72
73
74
75
64
65
68
62
72
73
75
64
65
66
78
68
62
72
73
75
76
64
65
66
68
71
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ЛАБЛАЙФ, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
Промислові біотехнології
LLG-Ukraine
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
Експрес-діагностика
LLG-Ukraine
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
Біо-Рад
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Рош Україна, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

71
72
73
75
76

LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
Sente-Lab, Ltd.
Teсhnoprolab, Llc.

62
64
65
68
72
73
76

ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
DONAU LAB UKRAINE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
Teсhnoprolab, Llc.

Industrial biotechnology
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64
65
68
62
72
73
76
Rapid diagnostics

62
64
64
66
67
67
72
73
74
75
78

ALFAMED, PE
ALT Ukraine, Ltd.
Bio-Rad Laboratories
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
Roche Ukraine
Simesta VAAL, Llc.
VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc.

62
64
64
65
65
65
66
66
66
67
67
67
69
70
70
70
71
71
71
72
72
72
73
73
74
74
74
75
75
76

Equipment, technic and tools for medical laboratories,
auxiliary laboratory equipment
ALFAMED, PE
Allhim, Ltd.
Analytec, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
Biola, PE
BioLine Ukraine Subsidiary
BMT UA, Subsidiary Company
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
ERBA LACHEMA
Granum, RPL
Intermedica
INTERO, Ltd.
Labix, Ltd.
LABLIFE, Ltd.
Labpartner
LABVITA, Llc.
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Medcoswiss (Ukraine)
Medtech
MK Kvertimed-Ukraine, Ltd.
OMB, Ltd.
PROMО-MED, Ltd.
Reagent, PJSC
Roche Ukraine
Sente-Lab, Ltd.
Simesta VAAL, Llc.
Teсhnoprolab, Llc.

Лабораторна медицина
Обладнання, техніка та прилади для медичних лабораторій,
допоміжне лабораторне обладнання
LLG-Ukraine
Аллхім, ТОВ
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
БМТ УА, Дочірнє підприємство
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Гранум, НВЛ, ТОВ
ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ
ЕРБА ЛАХЕМА
Інтермедика
ІНТЕРО, ТОВ
ЛАБВІТА, ТОВ
Лабікс, ТОВ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
Лабпартнер
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медкосвісс (Україна), ТОВ
Медтек
МК Квертімед-Україна, ТОВ
Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
ПРОМО-МЕД, ТОВ
Реагент, ПрАТ
Рош Україна, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
ТЕСПРО

62
72
73
75
76

64
64
66
78
67
62
72
73
74
75
67

Laboratory medicine
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64
64
65
65
66
65
66
66
78
67
69
67
70
70
71
71
71
70
62
72
72
72
73
73
74
74
74
74
75
76
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Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКР ДІАГНОСТИКА
Укрбіо, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

76
76
76
77
77
78

Лабораторні меблі, посуд
LLG-Ukraine
Аллхім, ТОВ
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
Біо Тест Мед, ТОВ
Гранум, НВЛ, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ЕРБА ЛАХЕМА
Лабпартнер
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
ТЕСПРО
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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76
76
76
77
77
67

Laboratory furniture, ware
62
64
64
65
67
68
69
71
72
75
75
76
77
78

ALFAMED, PE
Allhim, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
ERBA LACHEMA
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
Granum, RPL
Labpartner
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
Simesta VAAL, Llc.
TESPRO
Ukrorgsyntez, Ltd.

62
62
64
64
65
65
65
66
66
67
67
67
67
68
69
70
70
71
71
72
72
72
73
73
74
74
74
75
75
76
76
77
78
78

ALFAMED, PE
Allhim, Ltd.
Analytec, Ltd.
BCM Ukraine
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
Biola, PE
BioLine Ukraine Subsidiary
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
ERBA LACHEMA
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
Granum, RPL
Grupotest, PC
HEMA
Intermedica
LABLIFE, Ltd.
Labpartner
LABVITA, Llc.
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
MedBioAliance, Company, Ltd.
Medcoswiss (Ukraine)
MK Kvertimed-Ukraine, Ltd.
OMB, Ltd.
PROMО-MED, Ltd.
Reagent, PJSC
Roche Ukraine
Sente-Lab, Ltd.
Simesta VAAL, Llc.
TESPRO
UKR DIAGNOSTIKA, Co. Ltd.
Ukrorgsyntez, Ltd.
VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc.

Хімічні реактиви, витратні матеріали та тест-системи
BCM Україна
LLG-Ukraine
Аллхім, ТОВ
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Гранум, НВЛ, ТОВ
ГРУПОТЕСТ, ПП
ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ЕРБА ЛАХЕМА
Інтермедика
ЛАБВІТА, ТОВ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
Лабпартнер
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МедБіоАльянс, ТОВ
Медкосвісс (Україна), ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
ПРОМО-МЕД, ТОВ
Реагент, ПрАТ
Рош Україна, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
ТЕСПРО
УКР ДІАГНОСТИКА
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЕМА
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
UKR DIAGNOSTIKA, Co. Ltd.
Ukrbio, Ltd.
Ukrorgsyntez, Ltd.
VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc.

64
64
65
78
69
68
67
71
62
72
75
75
76
77

Chemical reagents, consumables and test systems
64
64
65
62
65
66
65
66
78
67
69
68
67
67
78
70
71
71
70
62
72
72
72
73
73
74
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74
75
75
76
76
77
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Спецодяг, засоби індивідуального захисту, дезінфекційні засоби
LLG-Ukraine
62
Аллхім, ТОВ
64
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
64
Біо Тест Мед, ТОВ
65
ЕРБА ЛАХЕМА
69
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
72
Сенте-Лаб, ТОВ
75
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
75
Оснащення мобільних лабораторій
LLG-Ukraine
62
Аллхім, ТОВ
64
Біо Тест Мед, ТОВ
65
БіоЛайн Україна, ДП
66
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
68
ЕРБА ЛАХЕМА
69
Інтермедика
70
ЛАБВІТА, ТОВ
70
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
72
Технопролаб, ТОВ
76
УКР ДІАГНОСТИКА
76
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
78
Інформаційні технології, програмне забезпечення
Біо-Рад
66
ЕРБА ЛАХЕМА
69
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
72
Технопролаб, ТОВ
76
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
78
Автоматизація медичних лабораторій
LLG-Ukraine
62
БіоЛайн Україна, ДП
66
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
67
ЕРБА ЛАХЕМА
69
ЛАБВІТА, ТОВ
70
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
72
Рош Україна, ТОВ
74
Укрбіо, ТОВ
77
Стандартизація та сертифікація медичних лабораторій
ЕРБА ЛАХЕМА
69
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
72
Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
73

Special clothing, personal protective equipment, disinfectants
ALFAMED, PE
Allhim, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
ERBA LACHEMA
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
Simesta VAAL, Llc.
Equipping of mobile laboratories
Allhim, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
BioLine Ukraine Subsidiary
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
ERBA LACHEMA
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
Intermedica
LABVITA, Llc.
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Teсhnoprolab, Llc.
UKR DIAGNOSTIKA, Co. Ltd.
Information technology, software
Bio-Rad Laboratories
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
ERBA LACHEMA
MACROLAB, Ltd.
Teсhnoprolab, Llc.
Automation of medical laboratories
BioLine Ukraine Subsidiary
ERBA LACHEMA
LABVITA, Llc.
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Roche Ukraine
Ukrbio, Ltd.
VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc.
Standardization and certification of medical laboratories
ERBA LACHEMA
MACROLAB, Ltd.
OMB, Ltd.

Інше
BCM Україна
Dykun
Еталон-Україна, ТОВ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
Новації, ТОВ
Салютіс Прінт
Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
ТЕСПРО
ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ
УКР ДІАГНОСТИКА
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
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Other
62
62
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71
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BCM Ukraine
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
Dykun
Etalon-Ukraine, Ltd.
LABLIFE, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
Novations, Llc.
Salutis Print
STD, Ltd.
TESPRO
TRANSLINK UKRAINE, Llc.
UKR DIAGNOSTIKA, Co. Ltd.
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Аналітичне, вимірювальне, випробувальне
обладнання та прилади; Загальнолабораторне
обладнання; Інструменти, витратні матеріали;
Комплексні рішення у різних галузях промисловості,
науково-дослідної сфери та медицини:
Для харчової промисловості
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
West Medica Produktions – und Handels – GmbH
АБ Інструментс, ТОВ
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
БМТ УА, Дочірнє підприємство
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ІНВЕСТЛАБ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
Укрбіо, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЕМА
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для аграрної галузі
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ІНВЕСТЛАБ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
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Analytical, measuring, test equipment
and devices; laboratory equipment; tools,
consumables; complex solutions
in various industries, research sphere
and medicine:
For food industry

62
62
63
63
64
64
64
65
65
65
66
66
66
67
68
68
68
69
71
72
73
75
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76
76
76
77
77
78
78
78
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68
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70
71
72
73
75

AB Instruments, Llc.
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
Analytec, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
Biola, PE
BioLine Ukraine Subsidiary
BMT UA, Subsidiary Company
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DKTB TEP, Joint Stock Company
DONAU LAB UKRAINE
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
HEMA
INTERTECH Corporation
INVESTLAB
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
Sente-Lab, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Ukrbio, Ltd.
Ukrorgsyntez, Ltd.
VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc.
West Medica Produktions – und Handels – GmbH
For agrarian sector
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
Biola, PE
BioLine Ukraine Subsidiary
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
Institute of analytical control methods, RPE
INTERTECH Corporation
INVESTLAB
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
Sente-Lab, Ltd.
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СОК ТРЕЙД, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для фармацевтичної промисловості
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
БМТ УА, Дочірнє підприємство
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
Укрбіо, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для лабораторної медицини
LLG-Ukraine
Аллхім, ТОВ
АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
БМТ УА, Дочірнє підприємство
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Гранум, НВЛ, ТОВ
ГРУПОТЕСТ, ПП
ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ЕРБА ЛАХЕМА
Інтермедика
ІНТЕРО, ТОВ
ЛАБВІТА, ТОВ
Лабікс, ТОВ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
Лабпартнер
ЛЕКО Україна, ПП
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ShimUkraine, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Ukrorgsyntez, Ltd.
For pharmaceutical industry
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
Analytec, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
BioLine Ukraine Subsidiary
BMT UA, Subsidiary Company
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
ECM UKRAINE, Llc.
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
LABLIFE, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
Sente-Lab, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Ukrbio, Ltd.
Ukrorgsyntez, Ltd.
For laboratory medicine
ALFAMED, PE
Allhim, Ltd.
Analytec, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
Biola, PE
BioLine Ukraine Subsidiary
BMT UA, Subsidiary Company
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
ERBA LACHEMA
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
Granum, RPL
Grupotest, PC
HEMA
Intermedica
INTERO, Ltd.
Labix, Ltd.
LABLIFE, Ltd.
Labpartner
LABVITA, Llc.
LECO UKRAINE, PE

OFFICIAL CATALOGUE

•

78
63
75
76
76
76
77
64
64
65
65
66
66
66
78
68
69
68
70
62
71
71
62
72
73
75
78
63
75
63
76
76
76
77
77
64
64
65
65
66
65
66
66
78
67
69
68
67
67
78
70
70
71
71
71
70
71

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

VIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABComplEX. АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МедБіоАльянс, ТОВ
Медкосвісс (Україна), ТОВ
Медтек
МК Квертімед-Україна, ТОВ
Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
Реагент, ПрАТ
Рош Україна, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКР ДІАГНОСТИКА
Укрбіо, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЕМА
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для металургії
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
West Medica Produktions – und Handels – GmbH
Аллхім, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
Елватех, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для машинобудування
INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Аллхім, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
Елватех, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для хімічної промисловості
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
MedBioAliance, Company, Ltd.
Medcoswiss (Ukraine)
Medtech
MK Kvertimed-Ukraine, Ltd.
OMB, Ltd.
Reagent, PJSC
Roche Ukraine
Sente-Lab, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
Simesta VAAL, Llc.
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
UKR DIAGNOSTIKA, Co. Ltd.
Ukrbio, Ltd.
Ukrorgsyntez, Ltd.
VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc.
For metallurgy
Allhim, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
ECM UKRAINE, Llc.
Elvatech, Ltd.
Institute of analytical control methods, RPE
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
ShimUkraine, Llc.
SocTrade
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
West Medica Produktions – und Handels – GmbH
For mechanical engineering
Allhim, Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
Elvatech, Ltd.
Institute of analytical control methods, RPE
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
LECO UKRAINE, PE
MACROLAB, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Teсhnoprolab, Llc.
THERMOENGINEERING, Ltd.
For chemical industry
AB Instruments, Llc.
Allhim, Ltd.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АБ Інструментс, ТОВ
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
Елватех, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для ТЕК і нафтогазової промисловості
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
Елватех, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для ветеринарії
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
West Medica Produktions – und Handels – GmbH
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
БМТ УА, Дочірнє підприємство
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ІНВЕСТЛАБ
Інтермедика
ІНТЕРО, ТОВ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
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ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
ECM UKRAINE, Llc.
Elvatech, Ltd.
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
Institute of analytical control methods, RPE
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
ShimUkraine, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Ukrorgsyntez, Ltd.
VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc.
For fuel and energy complex, oil and gas industry
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
ECM UKRAINE, Llc.
Elvatech, Ltd.
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
Institute of analytical control methods, RPE
INTERTECH Corporation
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
ShimUkraine, Llc.
SocTrade
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Teсhnoprolab, Llc.
For veterinarian sector
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
Analytec, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
BioLine Ukraine Subsidiary
BMT UA, Subsidiary Company
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
HEMA
Intermedica
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
INVESTLAB
LABLIFE, Ltd.
LECO UKRAINE, PE

OFFICIAL CATALOGUE

•

64
65
78
68
69
68
68
70
70
62
71
62
72
73
78
63
75
76
76
76
77
67
64
64
65
78
68
69
68
68
70
62
71
62
72
73
78
75
63
76
64
64
65
65
66
66
66
78
68
68
78
70
70
62
69
71
71

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

VIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABComplEX. АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
Укрбіо, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЕМА
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для науки та освіти
BCM Україна
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для СЕС
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
БіоЛайн Україна, ДП
Біо-Рад
БМТ УА, Дочірнє підприємство
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ЕРБА ЛАХЕМА
ЕСМ Україна, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛАБЛАЙФ, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
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LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Ukrbio, Ltd.
Ukrorgsyntez, Ltd.
VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc.
West Medica Produktions – und Handels – GmbH
For science and education
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
BCM Ukraine
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
BioLine Ukraine Subsidiary
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
Institute of analytical control methods, RPE
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
LABLIFE, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
Sente-Lab, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Ukrorgsyntez, Ltd.
For sanitary and epidemiological station
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
BioLine Ukraine Subsidiary
BMT UA, Subsidiary Company
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
ECM UKRAINE, Llc.
ERBA LACHEMA
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
LABLIFE, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
Sente-Lab, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
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ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКР ДІАГНОСТИКА
Укрбіо, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для екологічного контролю
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біо-Рад
Донау Лаб Україна, ТОВ
Елватех, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для стандартизації і метрології
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
ІНВЕСТЛАБ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для геології та геологорозвідки
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
Аллхім, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
Елватех, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
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SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
UKR DIAGNOSTIKA, Co. Ltd.
Ukrbio, Ltd.
Ukrorgsyntez, Ltd.
VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc.
For environmental monitoring
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
Bio-Rad Laboratories
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
ECM UKRAINE, Llc.
Elvatech, Ltd.
Institute of analytical control methods, RPE
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Sente-Lab, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
For standardization and metrology
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
Bio Test Med, Llc.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
ECM UKRAINE, Llc.
INTERTECH Corporation
INVESTLAB
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
ShimUkraine, Llc.
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
For geology and exploration
Allhim, Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
Elvatech, Ltd.
Institute of analytical control methods, RPE
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
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Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для гірничовидобувної промисловості
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
West Medica Produktions – und Handels – GmbH
Аллхім, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
Елватех, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для електроніки, електротехніки, приладобудування
Аллхім, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
Елватех, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для будівельної промисловості
Аллхім, ТОВ
Донау Лаб Україна, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Для легкої промисловості
INTERTECH Corporation
Аллхім, ТОВ
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
Інше
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
ТЕСПРО
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
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ShimUkraine, Llc.
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
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For mining industry
Allhim, Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
Elvatech, Ltd.
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
Institute of analytical control methods, RPE
INTERTECH Corporation
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
West Medica Produktions – und Handels – GmbH
For electronics, electrical, instrumentation
Allhim, Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
Elvatech, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
ShimUkraine, Llc.
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
For building industry
Allhim, Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
DONAU LAB UKRAINE
LECO UKRAINE, PEMACROLAB, Ltd.
MACROLAB, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
SocTrade
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
For light industry
Allhim, Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
INTERTECH Corporation
LECO UKRAINE, PE
MACROLAB, Ltd.
ShimUkraine, Llc.
SocTradeTeсhnoprolab, Llc.
Teсhnoprolab, Llc.
Other
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
LECO UKRAINE, PE
MACROLAB, Ltd.
Novations, Llc.
TESPRO
WWW.LABCOMPLEX.COM
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VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ VI МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS OF THE VI INTERNATIONAL EXHIBITION
OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO
Виробниче та невиробниче обладнання
COMAS в Україні
ECI Packaging Ltd (USA)
GECITECH
KINEMATICA у Центральній та Східній Європі
Parle Elizabeth Tools
Бютлер&Партнер, ТОВ
ГЕНРІХ, ПП
КАТЕГОРУМ, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
НІОБ ФЛЮІД УКРАЇНА, ТОВ
Системи чистої води, ТОВ
ФІЛТ-ТЕК, ТОВ
Фільтрація плюс технології, ТОВ
Юнайтед Фільтрз, ТОВ
Сировина, інгредієнти
HARKE Pharma GmbH
Упаковка та пакувальне обладнання
COMAS в Україні
ECI Packaging Ltd (USA)
Parle Elizabeth Tools
Бютлер&Партнер, ТОВ
ГЕНРІХ, ПП
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Манулі Україна Лтд, Спільне українсько-італійське ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
Система Лтд., ТОВ
СИСТЕМА-ІНВЕСТ, ТОВ
ФАРММАШ, ТОВ
ЮБІАЙ ПАК СТУДІЯ
Юнівест Маркетинг, Компанія, ТОВ
Вода і водопідготовка
БВТ Україна, ТОВ
Бютлер&Партнер, ТОВ
Селтон, ТОВ
Системи чистої води, ТОВ
Термодистиляція РВ, ТОВ
Фільтрація плюс технології, ТОВ
Юнайтед Фільтрз, ТОВ
Вентиляція, кондиціювання
КАТЕГОРУМ, ТОВ
Юнайтед Фільтрз, ТОВ
Технології «Чистих приміщень»
COMAS в Україні
KINEMATICA у Центральній та Східній Європі
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
БВТ Україна, ТОВ
Бютлер&Партнер, ТОВ
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84

Production and non-production equipment
Butler&Partner, Llc.
CATEGOROOM, Ltd.
Clean water systems, Ltd.
COMAS Office in Ukraine
ECI Packaging Ltd (USA)
Filt-Tec, Llc.
Filtration plus technologies, Ltd.
GECITECH
HENRICH, PE
KINEMATICA Office in Central and Eastern Europe
Michael Kurako, Ltd.
NIOB FLUID UKRAINE
Parle Elizabeth Tools
United Filters, Ltd.
Raw materials, components
HARKE Pharma GmbH
Packing and packing equipment
Butler&Partner, Llc.
CITMED, Ltd.
COMAS Office in Ukraine
ECI Packaging Ltd (USA)
Farmmash, Llc.
HENRICH, PE
Manuli Ukraine, Ltd.
Michael Kurako, Ltd.
Parle Elizabeth Tools
Sistema, Ltd.
SISTEMA-INVEST, Llc.
UBI PACK STUDIO
Univest Marketing, Llc.
Water and water supply and treatment
Butler&Partner, Llc.
BWT Ukraine, Ltd.
Clean water systems, Ltd.
Filtration plus technologies, Ltd.
Selton, Llc.
Thermodistillation RV, Llc.
United Filters, Ltd.
Ventilation and air conditioning
CATEGOROOM, Ltd.
United Filters, Ltd.
“Clean Rooms” Technologies
ALT Ukraine, Ltd.
Butler&Partner, Llc.
BWT Ukraine, Ltd.
CATEGOROOM, Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
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Екотеп, ТОВ
КАТЕГОРУМ, ТОВ
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
Новації, ТОВ
Селтон, ТОВ
Системи чистої води, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
ТЕСПРО
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ЮВІГ, ТОВ
Юнайтед Фільтрз, ТОВ
Устаткування для контролю якості
KINEMATICA у Центральній та Східній Європі
Ароніс Кодінг-Системи, ТОВ
ГЕНРІХ, ПП
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
ФІЛТ-ТЕК, ТОВ
Фільтрація плюс технології, ТОВ
Юнайтед Фільтрз, ТОВ
Маркувальне обладнання
COMAS в Україні
Альянс-КМ, ТОВ
Ароніс Кодінг-Системи, ТОВ
Бютлер&Партнер, ТОВ
ГЕНРІХ, ПП
ДОМІНАНТА
Система Лтд., ТОВ
Клінінг та дезінфекція
COMAS в Україні
LLG-Ukraine
АТМА, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
ТЕСПРО
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Спецодяг, засоби індивідуального захисту
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Аналітичне обладнання для фармацевтичної промисловості
INTERTECH Corporation
LLG-Ukraine
Parle Elizabeth Tools
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Аллхім, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біола, ПП
ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
ЛЕКО Україна, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
Новації, ТОВ
Сенте-Лаб, ТОВ
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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CITMED, Ltd.
Clean water systems, Ltd.
COMAS Office in Ukraine
Ecotep, Llc.
KINEMATICA Office in Central and Eastern Europe
Michael Kurako, Ltd.
Novations, Llc.
Selton, Llc.
SocTrade
TESPRO
Ukrorgsyntez, Ltd.
United Filters, Ltd.
UVIG, Ltd.
Quality control equipment
Aronis Coding-Systems, Ltd.
CITMED, Ltd.
Filt-Tec, Llc.
Filtration plus technologies, Ltd.
HENRICH, PE
KINEMATICA Office in Central and Eastern Europe
Michael Kurako, Ltd.
United Filters, Ltd.
Marking equipment
Alyans-KM
Aronis Coding-Systems, Ltd.
Butler&Partner, Llc.
COMAS Office in Ukraine
DOMINANTA
HENRICH, PE
Sistema, Ltd.
Cleaning and disinfection
АТМА, Ltd.
CITMED, Ltd.
COMAS Office in Ukraine
INTERO, Ltd.
LLG-Ukraine
Michael Kurako, Ltd.
TESPRO
Ukrorgsyntez, Ltd.
Protective clothing, personal protective equipment
CITMED, Ltd.
Analytical equipment for pharmaceutical industry
Allhim, Ltd.
ALT Ukraine, Ltd.
Analytec, Ltd.
Biola, PE
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
ECM UKRAINE, Llc.
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
LECO UKRAINE, PE
LLG-Ukraine
MACROLAB, Ltd.
Michael Kurako, Ltd.
Novations, Llc.
Parle Elizabeth Tools
Sente-Lab, Ltd.
WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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СОК ТРЕЙД, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

89
90
90
90
91
92
92

Інше
GECITECH
ГЛОБАЛ ТРАНСЛЕЙШН СЕРВІСЕЗ 1+1
ДОМІНАНТА
ІНТЕРО, ТОВ
КАТЕГОРУМ, ТОВ
Селтон, ТОВ
Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
УКРСПЕЦПРОЕКТ, ТОВ
ЮВІГ, ТОВ
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ShimUkraine, Llc.
SocTrade
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Teсhnoprolab, Llc.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Ukrorgsyntez, Ltd.
Other
CATEGOROOM, Ltd.
DOMINANTA
GECITECH
Global Translation Services 1+1
INTERO, Ltd.
Selton, Llc.
STD, Ltd.
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Ukrspetsproyekt, Ltd.
UVIG, Ltd.

Микроскопы лабораторного
и исследовательского класса

Реагенты и расходные
материалы для гистологии и
иммуногистохимии (IHC, ISH)

Стереомикроскопы и
макроскопы

Получение, подготовка
и маркировка образцов

Конфокальные микроскопы

Криосекция

Системы лазерной
микродиссекции

Гистологическая проводка
ткани с заливкой в парафин

Пробоподготовка для
электронной и атомносиловой микроскопии

Программное обеспечение
для анализа изображений
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Комплексные решения
для гистологии
и иммуногистохимии

Инновационные решения
для микроскопии

Цифровые камеры и
аксессуары для микроскопии

92
89
82
90
90
90
91

Микротомия
Методическая и сервисная
поддержка
+38 044 492 72 70

info@alt.ua
WWW.ALT.UA

Системы окрашивания и
заключения препаратов
Автоматические станции для
IHC, ISH
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LLG Ukraine±ɞɨɱɟɪɧɟɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɧɟɦɟɰɤɨɣɤɨɦɩɚɧɢɢ
Wenk Labtec GmbH.
ɉɨɫɬɚɜɤɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɯɢɦɪɟɚɤɬɢɜɨɜɢɡ
ɫɬɪɚɧ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚɫɚɦɵɯɧɚɞɺɠɧɵɯɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
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Ɇɵɩɨɦɨɠɟɦɨɫɧɚɫɬɢɬɶɜɚɲɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸɤɚɤɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɦ
ɫɬɟɤɥɨɦɢɪɚɫɯɨɞɧɵɦɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɬɚɤɢɫɥɨɠɧɟɣɲɢɦɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɢɩɪɢɛɨɪɚɦɢ
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ȼɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚɲɟɣɤɨɦɩɚɧɢɢɛɨɥɟɟɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ
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ȼɵɫɬɚɜɢɬɟɡɚɞɚɱɭɦɵɟɺɪɟɲɚɟɦ

www.llg-ukraine.com.ua
www.labsklad.com.ua

Научное и аналитическое оборудование для лабораторий
Термический анализ
и реология

Элементный анализ

Дифференциальные сканирующие
калориметры
Термогравиметрические анализаторы
Термомеханические и динамические
анализаторы
Микрокалориметры
Анализаторы теплофизических
параметров
Реометры

Атомно-эмиссионные спектрометры
с индуктивно связанной плазмой
Масс-спектрометры с индуктивно
связанной плазмой
Атомно-абсорбционные спектрометры
Оборудование для пробоподготовки

Исследование поверхности
и наноструктур

Молекулярный анализ
ИК-Фурье спектрометры и ИК микроскопы

Рентгеновские фотоэлектронные
спектрометры

КР спектрометры и микроскопы
Фурье-БИК анализаторы

Атомно-силовые микроскопы

УФ./ Вид спектрофотометры

Оптические и стилусные
профилометры

Настольные ЯМР спектрометры
БИК анализаторы

·

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

·

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальному представителю:
г. Киев

Тел.: +38 (044) 230-23-73
Тел.: +38 (050) 347-89-10

intertech@utel.net.ua
intdon@intertech-corp.com.ua

Нано-ИК и нанотермоанализаторы

·

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

/Bü.
Bütler & Partner

Process Equipment and Systems
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Забезпечення медзакладів
устаткуванням та
витратними матеріалами.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ
VIII Міжнародної виставки LABComplEX. Аналітика.
Лабораторія. Біотехнології. HІ-TECH
GENERAL INFORMATION ABOUT EXHIBITORS
of the VIII International exhibition LABComplEX.
Analytics. Laboratory. Biotechnology. HI-TECH

WWW.LABCOMPLEX.COM

VIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABComplEX. АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH

BCM Україна
BCM Ukraine
Україна, 76011, м. Івано-Франківськ, а/с 4
P.O. box 4, Ivano-Frankivsk, 76011, Ukraine
+380 (342) 75-94-33
+380 (50) 887-44-50
+380 (67) 887-44-50
info@bvmukraine.com.ua
www.bcmukraine.com.ua

Представлені торгові марки: Orgentec (Німеччина), Fujirebio (Швеція),
Monobind (США), Technoclone (Австрія), Buhlmann (Швейцарія), Bioserv
(Німеччина), Axis-Shield (Великобританія), Alere (США), Vircel (Іспанія),
Vegal (Іспанія), Turklab (Туреччина), DBC (Канада), IBL (Німеччина).
«ВСМ «Україна» є офіційним дистриб’ютором групи компаній
«БіоХімМак» на території України, основним пріоритетом якої є надання
високоякісної наукової підтримки в процесі впровадження новітніх
лабораторних методик. До нашого портфелю входять визнані у світі
виробники продукції для лабораторної діагностики. «ВСМ «Україна»
має найрізноманітніший перелік реактивів для наукових досліджень, а
нашими постійними клієнтами є медичні університети, науковці, провідні
приватні та державні лабораторії.
“BCM “Ukraine” is an official distributor of “BioChemMack” group of companies
in Ukraine, its main priority is to provide a high-quality scientific support in
implementation of the most up-to-date laboratory methods. Our portfolio
includes internationally recognized manufacturers of products for laboratory
diagnostics. “BCM “Ukraine” has a diverse list of reagents for the researches, and
our regular customers are: medical universities, researchers, leading private and
public laboratories.

Dykun
Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Івана Гонти, 3
3, Ivan Gonta Str., Uman, Cherkasy region, 20300, Ukraine
+380 (4744) 3-69-85
+380 (4744) 3-06-61
info@dykun.com.ua
www.dykun.ua

Наша місія — успішне впровадження світових ноу-хау та технологій
ведення бізнесу в Україні.
Компанія «Дикун глобал консалт» працює в даному напрямку з моменту її
заснування в 2002 році. За ці роки ми отримали неабиякий досвід роботи
з іноземними компаніями в Україні, допомогли сотням Українських
компаній впровадити передові світові технології.
«Дикун глобал консалт» — це не просто консультаційна компанія в
сфері інвестицій та інновацій, ми професійна згуртована команда з
розгалуженою мережею партнерів по всьому світу, яка націлена на
досягнення результату в кожному проекті.
Out mission — is introducing the world’s best know-how and advanced
technologies into Ukrainian agricultural production.
Dykun Global Consult has been operating in this direction since the moment of
its establishing in 2002.
Since then we have gained valuable experience of cooperation with international
businesses in Ukraine and helped a number of national companies dealing
with agriculture introduce advanced technologies. DGC is not only a consulting
company in the field of investments and innovations in agricultural sector; we
are a professional team with a wide-spread net of partners around the world
aimed at achieving positive results in each individual project.
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INTERTECH Corporation
Представництво у Києві:
Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 2, оф. 304
Suite 301, 3, Commerce Drive, Atkinson, NH 03811, USA
+380 (44) 230-23-73
intkiev@intertech-corp.com.ua
intdon@intertech-corp.com.ua
intertech@utel.net.ua
www.intertech-corp.ru

Представлені торгові марки: Thermo Fisher Scientific, TA Instruments.
INTERTECH Corporation – американська компанія, офіційний представник
компаній Thermo Fisher Scientific, TA Instruments на території країн СНД.
Спеціалізується на постачанні аналітичних приладів для промислових,
виробничих і науково-дослідних лабораторій.
У переліку устаткування, що поставляється, такі прилади як:
- атомно-абсорбційні спектрометри;
- атомно-емісійні спектрометри з індуктивно-зв'язаною плазмою;
- мас-спектрометри з плазмовим джерелом;
- ІЧ-ФУР'Є спектрометри і мікроскопи, Раман спектрометри;
- спектрофотометри ультрафіолетової/видимої області;
- устаткування для термоаналізу (ТГА, ДМА, ДСК, ТМА) і реології;
- скануючи зондові мікроскопи;
- системи для наномеханічних випробувань (наноіндентери);
- устаткування для вимірювання газів у навколишньому повітрі і
технологічних потоках.
У числі користувачів устаткування, що поставляється компанією,
найбільші промислові, перероблюючі і виробничі підприємства України,
а також цілий ряд науково-дослідних інститутів Національної Академії
Наук України.
INTERTECH Corporation is the American company, which is the official
representative of Thermo Fisher Scientific, TA Instruments, on the territory of
countries of the CIS.
INTERTECH Corporation specializes on supplying of analytical devices for the
industrial, manufacturing and research laboratories.
Equipment supplied is:
- atomic absorption spectrometers;
- inductively coupled plasma optical emission spectrometers;
- inductively coupled plasma mass spectrometers;
- FT-IR spectrometers and microscopes, Raman spectrometers;
- UV-Visible spectrophotometers;
- equipment for thermal analysis (TGA, DMA, DSC, TMA) and rheology;
- scanning probe microscope systems;
- systems for nanomechanical testing (Nanoindenters);
- equipment for measurement of gases in ambient air and workflows.
Users of equipment supplied are the largest industrial, processing and
manufacturing concerns of Ukraine and many research institutes of National
Academy of Sciences of Ukraine.

LLG-Ukraine
Україна, 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 14
14, Beresniakivska Str., Kyiv, 02152, Ukraine
+380 (44) 295-47-17
Info@llg-ukraine.com.ua
www.llg-ukraine.com.ua

Представлені торгові марки: LLG-Labware, Arctiko, Pol-Eko-Aparatura,
Hettich, Hirschmann, Miele, Behr Labor-Technik, Memmert, Binder, Bruins
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Instruments, Zeltex, NDC, Atago, Vitlab, Hamilton, Duran Group, Ika, Kern,
Nabertherm, Buchi, Sartorius, Mettler Toledo, Whatman, Hellma, Julabo,
Macherey-Nagel, Fritsch, Eppendorf, HANNA Instruments, Brand, AQUALYTIC,
RETSCH GmbH, ISOLAB, WALDNER, Bibby Scientific, Stuart, Jenway.
Компанія LLG-Ukraine спеціалізується на постачанні всіх видів
лабораторного обладнання. До Ваших послуг наш багаторічний досвід
роботи на міжнародному ринку.
Наша головна мета – успішні взаємовигідні відносини з клієнтами.
Комплексне оснащення лабораторій. Обладнання від найкращих
європейських виробників по найвигіднішим цінам.
Гарантійне, сервісне та постгарантійне обслуговування обладнання.
Проведення IQ/OQ/PQ валідацій.
Ви формулюєте завдання - Ми знаходимо рішення!
LLG-Ukraine - is specializing in sales of all type of laboratory equipment,
consumables and daily-need products for laboratories from many wellknown manufacturers. You can rely on our good experience on the
international market.
A distinctive feature of our company is an integrated approach to solving
customer problems, and presented huge stock of supplies and glassware for
laboratories in the city of Odesa and Kyiv.
We also offer high quality service, warranty and post warranty service.
IQ/OQ/PQ validation of equipment. Our experienced and trained service team is
always ready to solve any problems our customers can face.
You put the task – we give you a solution!

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
SIMVOLT, market of measuring equipment

SPECTRO Analytical Instruments GmbH
(представництво в Україні)
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Україна, 01011, м. Київ, вул. П. Мирного, 17-45
10, Boschstrasse, Kleve, D-47533, Germany
+380 (44) 222-91-63
+49 (2821) 8-92-0
spectro-ukraine@ua.fm
spectro.sales@ametek.com
www.spectro.com

Представлена торгова марка: SPECTRO.
Фірма «СПЕКТРО» (Spectro Analytical Instruments GmbH) є провідним
у світі виробником оптичних емісійних та рентгенофлуоресцентних
спектрометрів. На сьогоднішній день у всьому світі використовується
більш ніж 33 000 приладів з маркою «СПЕКТРО».
«СПЕКТРО» пропонує широку гаму портативних та стаціонарних
Spark-OES, ICP-OES, ICP-MS, EDXRF, XRT - спектрометрів, кoжен з
яких виробляється за замовленням, для задоволення найрізніших
аналітичних потреб у промисловості, науці та в охороні навколишнього
середовища.
Company SPECTRO Analytical Instruments GmbH is world leader in
manufacturing of optical emission and XRF spectrometers. Now more than
33000 instruments with SPECTRO logo are installed worldwide.
SPECTRO offers wide range of portable and stationary Spark-OES, ICP-OES,
ICP-MS, EDXRF, XRT – spectrometers, which are tailored for satisfaction
of different analytical requirements in industry, science and environment
protection.

West Medica Produktions – und Handels – GmbH

+380 (44) 526-96-24

1, Franz-Siegel-Gasse, Perchtoldsdorf, 2380, Austria
+43 (1) 804-81-84
+43 (1) 804-81-85
vienna@westmedica.com
www.westmedica.com

simvolt@gmail.com

Представлена торгова марка: Vision.

Україна, 03680, м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 150
150, Ac. Zabolotnogo Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 221-93-73

www.simvolt.ua

SIMVOLT спеціалізується на продажі контрольно-вимірювальних
приладів, а також пропонує інтелектуальні рішення складних задач,
пов’язаних з автоматизацією технологічних процесів. В асортименті
SIMVOLT® прилади для аналізу води, моніторингу і контролю показників навколишнього середовища, електровимірювальні прилади,
комплектуючі для систем автоматичного контролю та ін. Компанія є
представником провідних світових виробників вимірювальної техніки
DELTA OHM і Ezodo, співпрацює з Exotek-Instruments, СЕМ, UNI-T, Gigahertz
Solutions GmbH.

Вест Медика впевнена: інновації є ключем до майбутнього, до
поліпшення якості життя кожної людини. Розвиток рішень «Vision»
для цифрової мікроскопії стало пріоритетним напрямком і головною
метою Вест Медика. Системи Vision розроблені для того, щоб
максимально використовувати можливості і властивості сучасних
технологій, оптимізувати і стандартизувати робочий процес і
ефективність персоналу, а також посилювати його професійний ріст.
Ми розглядаємо успіх наших покупців, як наш власний, і ми робимо
все можливе, щоб перевищити їх очікування шляхом забезпечення
конкурентоспроможності і тривалості працездатності кожної
системи.
Цифрові рішення для лабораторії, медицини, діагностики, ветеринарії.

SIMVOLT is a Ukraine leading seller of portable measuring instruments.
We propose smart solutions for automation of technological processes.
We offer to our customers instruments for measuring temperature,
humidity, pressure, air speed, environmental analysis and water analysis,
electrical appliances, parts and sensors for control systems. The company
is a distributor of leading manufacturers of measuring instruments, such
as DELTA OHM, Ezodo. We are working with Exotek-Instruments, SEM,
UNI-T, Gigahertz Solutions GmbH.

West Medica feels strongly that innovations is the key to the brighter future
and improves the quality of life for everyone. Development of “Vision” solutions
for digital microscopy is a top priority and main focus of West Medica. Vision
systems are designed to maximize the use of advanced technology features and
capabilities, optimize and standardize workflow and staff productivity as well as
foster professional growth. Digital solutions for laboratory, medicine, diagnostics
and veterinary.
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АБ Інструментс, ТОВ
AB Instruments, Llc.
Україна, 03680, м. Київ, провул. Радищева, 18, оф. 513
Off. 513, 18, Radyshcheva Lane, Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 221-78-17
+380 (44) 251-12-53
sales@ab-instruments.com.ua
www.ab-instruments.com.ua

Представлені торгові марки: AirSense (Німеччина), AVIR Sensor (США),
BioBase (Китай), Bruker Bio Spin (Німеччина), FLIR Systems (США), PG
Instruments (Великобританія), RS&AUXILAB (Іспанія), Samheung Energy
(Південна Корея), Thermo Fisher Scientific (США).
Компанія «АБ Інструментс» є офіційним представником відомих
виробників аналітичного обладнання, а саме: AirSense (Німеччина),
Bruker Bio Spin (Німеччина), FLIR Systems (США), PG Instruments
(Великобританія), RS&AUXILAB (Іспанія), Samheung Energy (Південна
Корея), Thermo Fisher (США). Головною сферою діяльності компанії
є постачання та сервісне обслуговування обладнання, навчання
персоналу та методична підтримка користувачів в дослідницьких та
промислових хіміко-аналітичних лабораторіях.
Company “AB Instruments” is the official representative of known
manufacturers of analytical and laboratory equipment such as: AVIR
Sensor (USA), Bruker Bio Spin (Germany), FLIR Systems (USA), PG
Instruments (GB), RS&AUXILAB (Spain), Samheung Energy (South Korea),
Thermo Fisher Scientific (USA). The main field of activity “AB Instruments”
are the supply and servicing of equipment, training and methodological
support of users in the research and industrial chemical-analytical
laboratories.

Аллхім, ТОВ
Allhim, Ltd.
Україна, 61093, м. Харків, вул. Рилєєва, 17/2
17/2, Ryleeva Str., Kharkiv, 61093, Ukraine

АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ALT Ukraine, Ltd.
Україна, 02002, м. Київ, вул. Луначарського, 4-А
4-А, Lunacharskogo Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 492-72-70
+380 (44) 492-72-71
info@alt.ua
www.alt.ua
www.alt.agilent.ua

Представлені торгові марки: Agilent Technologies, Эмсимед, Эмсилаб,
Leica Microsystems, Leica Biosystems, Haemonetics, Olympus, Hitachi,
Healcerion, Promoreha, Эксперт, Thermo Scientific, Applied Biosystems,
Invitrogen, Gibco, Seegene, Abbott Molecular (Vysis).
ТОВ «АЛТ Україна Лтд» - одна з небагатьох компаній, що активно
розвивається і представляє собою особливо надійну компанію
на українському ринку медичного, лабораторного аналітичного
обладнання, обладнання для молекулярної біології та генетики, а також
медичних і лабораторних інформаційних систем.
Компанія створена більше 9 років тому, але вже по праву займає місце
провідного системного інтегратора і постачальника комплексних рішень
для передових лабораторій, як вітчизняних, так і закордонних.
Завдяки багаторічній та плідній роботі команди професіоналів
портфоліо компанії включає безліч успішних проектів для медичної,
екологічної, криміналістичної та судової, аграрної та харчової, медичної
та фармацевтичної, нафтохімічної та газопереробної, металургійної,
хімічної, енергетичної, сільського господарства та інших галузей
промисловості України.
ALT Ukraine Ltd Company is one of the few companies that is actively developed
and is a particularly reliable company on the Ukrainian market of laboratory
analytical equipment.
The company was founded more than 9 years ago but it rightly occupies place
of the leading system integrator and provider of comprehensive solutions for
advanced laboratories, both national and foreign.
Thanks to many years of fruitful work of our team of professionals, ALT Ukraine
Ltd continues to increase capacity in order to consolidate as a perfect market
leader in sophisticated laboratory and analytical equipment.

АЛЬФАМЕД, підприємство у формі МПП
ALFAMED, PE

+380 (57) 712-32-18
khma@ukr.net
www.allhim.com.ua

Представлені торгові марки: Антех, Экохим, ВЗОР, РосмаПлюс, Оліс,
ТехноВаги, Memmert, Retsch, Pol-Eco, GFL, Неохром, Термоінжиніринг.
Компанія «АЛЛХІМ» займається комплексним оснащенням лабораторій
хімічними реактивами, посудом, поживними середовищами,
лабораторним обладнанням та меблями. Представляємо заводвиготовлювач хроматографічного обладнання «Неохром».
The “Allhim” Company is engaged in complex equipment of laboratories
with reagents, glassware, fluids, laboratory equipment and furniture. The
manufacturer's representative of chromatographic equipment is brand
“Neohrom”.
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Україна, 65007, м. Одеса, вул. Мечнікова, 51/77
51/77, Mechnikova Str., Odesa, 65007, Ukraine
+380 (48) 798-43-46
+380 (48) 705-32-68
info@alfamed.od.ua
www.alfamed.od.ua

Представлені торгові марки: AYSET, WIPAK, SOGEVA, FL Medical, Alcon,
Rini, SciCan, Keeler, Volk, Takagi.
Підприємство «АЛЬФАМЕД» у формі МПП, яка була заснована у 1998 р.,
є дистриб’ютором провідних іноземних виробників товарів медичного
призначення: системи вакуумного забору крові, пакувальний матеріал
для стерилізації, офтальмологічні витратні матеріали, одноразовий
одяг, діагностичні системи для ПЦР та мікробіології, тест-системи для
діагностики імунних та інфекційних захворювань. На сьогодні фірма
працює у галузі комплексного оснащення медичних та лабораторних
закладів.
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“ALFAMED” PE was founded in 1998. For today we are the distributors of leading
European manufacturers of medical goods. We present on Ukrainian market
vacuum blood collection tubes, packing material for sterilization, ophthalmology
disposable products. Also in the range of our products you can find: disposable
cloth, PCR diagnostic and microbiological test systems. Test system for infection
and immune diseases. For today is engaged in complex maintenance of
laboratories and medical establishments.

Аналітек, ТОВ
Analytec, Ltd.
Україна, 04112, м. Київ, вул. Тимофія Шамрила, 11
11, Tymofiya Shamryla Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 456-62-13
+380 (44) 456-62-14
office@analytec.com.ua
www.analytec.com.ua

Представлені торгові марки: Waters (США), Merk Millipore (США).
ТОВ «Аналітек» - ексклюзивний дистриб`ютор фірми Waters, здійснює
продаж, установку та обслуговування лабораторного та аналітичного
обладнання всесвітньовідомих фірм:
• Waters (США): надпродуктивна рідинна хроматографія, високоефективна рідинна хроматографія, масспектрометрія.
• Merk Millipore (США): лабораторні системи очищення води (від 3 до
180 л/год), мікробіологічний контроль, фільтрація.
Ми гарантуємо своїм партнерам:
- допомогу у виборі обладнання, яке найбільш відповідає задачам, що
стоять перед замовником;
- своєчасну доставку та установку обладнання;
- поставку запчастин та витратних матеріалів;
- кваліфіковане сервісне обслуговування.
Analytec Ltd is the exclusive distributor of Waters Corporation in Ukraine and
official representative of Merk Millipore. We offer to our partners the most
supreme and reliable equipment from the world famous producers:
• Waters (USA): Ultra Performance Liquid Chromatography, High Pressure
Liquid Chromatography, Mass-spectrometry.
• Merk Millipore (USA): laboratory water purification systems (3–180 lph),
microbiology, filtration.
We guarantee to our partners:
- Consultative help during equipment choosing;
- Delivering and installation of equipment;
- Spare parts and expendables;
- Qualified service.

АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД, НВП, ТОВ (ТОВ «НВП «АКП»)
ATOMKOMPLEXPRYLAD, Research&Production Enterprise
Україна, 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
1, Magnitogorska Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 501-49-07, 573-26-58
+380 (44) 502-89-18
akp@akp.kiev.ua
www.akp.com.ua

Рік заснування 1991.
Сертифікація ДСТУ ISO 9001:2009.
Створення та впровадження систем радіаційного контролю та
моніторингу.
Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування.
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Надання методичного та метрологічного супроводу.
Навчання персоналу.
Розробки методик вимірювань та підготовки проб.
Послуги незалежної випробувальної лабораторії.
Консультації з питань оснащення лабораторій, адаптації документів до
національних вимог, сертифікації.
Організація та проведення семінарів, тренінгів, конференцій.
Founded: 1991.
Certification: ISO 9001:2009.
Creation and implementation of radiation control and monitoring systems.
Warranty and after-sales service.
Methodological and metrological support.
Staff Training.
Development of methods of measurement and sample preparation.
Services of an Independent Testing Laboratory.
Consultations on laboratory equipped, adaptation of documents to local
requirements, certification.
Organizing and conducting seminars and conferences.

Біо Тест Мед, ТОВ
Bio Test Med, Llc.
Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 25-A
25-А, Ushinskogo Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 241-12-78
+380 (44) 248-46-25
info@biotestmed.com
www.sarstedt.com.ua

Представлені торгові марки: Sarstedt, Yl Instrument, BBraun, US Optics,
Medicare.
Компанія Біо Тест Мед рада запропонувати Вашій увазі продукцію світових
та вітчизняних виробників для комплексного забезпечення медичних
закладів та лабораторій. У наш асортимент входять: вакуумні системи
для забору крові, шовний матеріал, засоби для дезінфекції, одноразовий
хірургічний інструментарій, меблі для мед. закладів і лабораторій,
хроматографи та спектрометри, набори для проведення ІФА, набори для
проведення біохімічних досліджень, обладнання для лабораторій.
Company Bio Test Med is glad to offer to your attention production of world and
domestic manufacturers for medical facilities and laboratories. Our product line
includes: vacuum systems for blood collection, suture material, disinfectants,
disposable surgical instruments, medical and laboratory furniture, spectrometers and
chromatographs, kits for ELISA, kits for biochemical studies, laboratory equipment.

Біола, ПП
Biola, PE
Україна, 79010, м. Львів, вул. Римлянина, 5
5, Rymlyanyna Str., Lviv, 79010, Ukraine
+380 (32) 244-86-76, 77, 78
+380 (32) 244-86-76
office@biola-lab.com
www.biola-lab.com

Представлена торгова марка: R-Biopharm AG.
ПП «Біола» працює в області втілення в лабораторну практику сучасних
високоефективних методів контролю якості та безпеки продовольчої
сировини, готової харчової продукції та кормів.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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ПП «Біола» – ексклюзивний дистриб’ютор німецької компанії R-Biopharm
AG в Україні.
Компанія R-Biopharm AG – всесвітньовідомий виробник високоякісних
тест-систем для аналізу продовольчої сировини, продуктів харчування
та кормів. Ферментативний Біо Аналіз, аналіз вітамінів та амінокислот,
сліди ксенобіотиків: мікотоксинів, гормонів, анаболіків, антибіотиків,
фікотоксинів, фальсифікації, ГМО, харчових алергенів, матеріалів ризику
та мікробіологія. Обладнання, програмне забезпечення, витратні
матеріали та аксесуари.
“Biola” Private Enterprise is working in the field of implementation to laboratory
practice of modern high-performance methods of quality and safety control
of food stuffs, finished food products and feed.“Biola” Private Enterprise is an
exclusive distributor of German company
R-Biopharm AG in Ukraine. The company R-Biopharm AG is a world-known
manufacturer of high quality test systems for analysis of food stuffs,
food and feed. R-Biopharm company offers tests for enzymatic analysis,
analysis of vitamins and amino acids, mycotoxins, hormones, anabolics,
antibiotics, ficotoxins, GMOs, food allergens, material so frisk and
microbiological research, as well as equipment, software, expendables
and accessories.
“Biola” Private Enterprise conducts consultations and “turnkey” laboratory
equipment.

БіоЛайн Україна, ДП
BioLine Ukraine Subsidiary
Україна, 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67, корп. D, оф. 102
Off. 102, bild. D, 67, Peremogy Ave., Kyiv, 03062, Ukraine
+380 (44) 200-89-37
+380 (44) 200-89-20
info@bioline.kiev.ua
www.bioline.kiev.ua

Представлені торгові марки: Becton Dickinson Biosiences (США),
Hain Lifescience GmbH (Німеччина), Vacutest KIMA S.r.l. (Італія), METEKA
GmbH (Австрія), Kojair Tech Oy (Фінляндія), Hermle Labortechnik GmbH
(Німеччина), Systec GmbH Labor-Systemtechnik (Німеччина), Sheldon
Manufacturing, Inc. (США), BRAND GMBH + CO KG (Німеччина), Joh.
Stiegelmeyer GmbH&Co.KG (Німеччина), BORCAD cz.s.r.o. (Чехія).
Компанія «БіоЛайн Україна» більше 10 років представляє на українському
ринку продукцію провідних виробників лабораторного і медичного
обладнання. Прилади та реагенти для проточної цитометрії Becton
Dickinson. Безпечні системи для взяття крові VACUTEST KIMA. Дозуючі
пристрої BRAND. Ламінарно-потокові шафи Kojair. Центрифуги Hermle
Labortechnik. Автоклави Systec. Інкубатори Shellab. Утилізатори для
медичних відходів METEKA. Гінекологічні крісла, крісла для діалізу
BORCAD. Медичні ліжка Stiegelmeyer. Компанія проводить оснащення,
сервісне обслуговування, навчання та консультативну підтримку фахівців
медичних і наукових закладів.
BioLine Ukraine Subsidiary represents on the Ukrainian market products
of leading manufacturers of laboratory and medical equipment more than
10 years. Instruments and reagents for flow cytometry Becton Dickinson.
Safe systems for blood collection VACUTEST KIMA. Devices for dispensing
BRAND. Safety cabinets Kojair. Centrifuges Hermle Labortechnik.
Autoclaves Systec. Incubators Shellab. Disinfectors METEKA for medical
waste. Gynecological chairs, dialysis chairs from company BORCAD.
Medical beds Stiegelmeyer. The company carries out equipping, warranty
and post-warranty service, training and advisory support to specialists
medical and scientific institutions.
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Біо-Рад
Bio-Rad Laboratories
3, Raymond Poincare boulevard,
Marne-La-Coquette, Île-de-France, 92430, France
+33 (147) 95-60-00
+33 (147) 41-91-33
www.bio-rad.com

Представлені торгові марки: Bio-Rad, Diamed, Biotest.
Компанія Bio-Rad Laboratories, Inc USA (Біо-Рад, США) – визнаний лідер у
виробництві обладнання та реактивів для лабораторної діагностики - від
простих реагентів до повністю автоматизованих систем:
Спектр контрольних матеріалів:
- більше 350 компонентів, багато з яких унікальні.
Діагностика цукрового діабету.
- тести та обладнання для визначення глікозильованого гемоглобіну.
30-річний досвід виробництва.
Імунологічні тести для діагностики СНІДу, гепатитів та інших небезпечних
інфекцій, визнані в усьому світі.
Поживні та селективні бактеріологічні середовища, ідентифікаційні тести
й автоматизовані системи для визначення чутливості мікроорганізмів до
антибіотиків.
Моноклональні реагенти для визначення груп крові з використанням
принципу гель-фільтрації - система DiaMed - найкращий результат
чутливості і специфічності.
Bio-Rad Laboratories continues to play a leading role in the advancement of
scientific discovery by offering a broad range of innovative tools and services
to the life science research and clinical diagnostics markets. Founded in 1952,
Bio-Rad has a global team of more than 7,300 employees and serves more than
100,000 research and industry customers worldwide through the company's
global network of operations. Throughout its existence, Bio-Rad has built strong
customer relationships that advance scientific research and development efforts
and support the introduction of new technology used in the growing fields of
genomics, proteomics, drug discovery, food safety, medical diagnostics, and more.
Clinical Diagnostics
The Clinical Diagnostics Group develops, manufactures, sells, and supports a large
portfolio of products for laboratory diagnostics. Bio-Rad is a leading specialty
diagnostics company and its products are recognized as the gold standard for diabetes
monitoring and quality control (QC) systems. The company is also well known for
its blood virus testing and detection, blood typing, and autoimmune and genetic
disorders testing. Bio-Rad's clinical diagnostics products incorporate a broad range
of technologies used to detect, identify, and quantify substances in bodily fluids and
tissues. The results are used as aids to support medical diagnosis, detection, evaluation,
and the monitoring and treatment of diseases and other medical conditions.

БМТ УА, Дочірнє підприємство
BMT UA, Subsidiary Company
Україна, 03067, м. Київ, вул. Генерала Тупикова, 4
4, General Tupikova Str., Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 501-50-30
info@bmt.ua
www.bmt.ua

Представлені торгові марки: BMT Medical Technology s.r.o. (Чеська
республіка), МММ-Group (Німеччина).
Стерилізаційні відділення «під ключ» - проектування, оснащення,
сервісне обслуговування та валідація, в складі:
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- парові, повітряні та формальдегідні стерилізатори (Т-55 С); автомати
мийно-дезінфекційні, пакувальне обладнання для інструменту, супутні
меблі, транспортні засоби, індикатори та витратні матеріали;
- дезінфекційні камери для матраців та ліжок, парогенератори,
утилізатори медичних відходів.
Лабораторне та фармацевтичне обладнання: шафи сушильні,
стерилізаційні, термостати (в т. ч. СО2), хладотермостати, вакуумні шафи,
кліматичні камери від 22 до 1400 літрів.
Design, supply, installation, service and validation of CSSD (central sterilization
supply departments), turn-key, including:
- steam, air and formaldehyde sterilizers (t-55 C); washer-disinfectors, packing
equipment, concomitant furniture, trolley carts, indicators&expenditures;
- disinfection units for beds and bed clothes, steam generators, medical waste recyclers.
Laboratory&pharmaceutical equipment: drying cabinets, sterilizers, thermostats
(incl. CO2), cool, vacuum and climate cabinets from 22 to 1400 liters.

Вектор-Бест-Україна, ТОВ
VECTOR-BEST-UKRAINE, Llc.
Україна, 02088, м. Київ, вул. Дяченка, 20-А, оф. 154
Off. 154, 20-A, Dyachenko Str., Kyiv, 02088, Ukraine
+380 (44) 220-04-04
+380 (44) 220-04-05
vector@vbestua.com
www.vector-best.kiev.ua

Представлені торгові марки: BiohitSartorius, Вектор-Бест, Eldon
Biologicals A/S, Biosan, DynexTechnologies, CarlZeiss, Miura, CFX-96.
ТОВ «Вектор-Бест-Україна» - єдиний офіційний представник ЗАТ «ВекторБест», лідера в Росії з виробництва наборів реагентів для діагностики
захворювань людини методом ІФА та ПЛР. Ми являємося ексклюзивними
дистриб`юторами провідних компаній Sartorius (Фінляндія), Eldon
BiologicalsA/S (Данія) - експрес-карток для визначення групи крові
та резус-фактору, обладнання для пробопідготовки Biosan (Латвія),
біохімічних аналізаторів Miura (Італія).
LLC “Vector-Best-Ukraine” – the only official representative of JSC “Vector-Best”,
leader of the production of kits to diagnose human diseases by ELISA and PCR.
We are the exclusive distributor of the leading companies “Sartorius” (Finland),
“Eldon Biologicals A/S” (Denmark) - Express cards for blood grouping and Rh
factor, equipment “Biosan” (Latvia), Chemistry Analyzers “Miura” (Italy).

Laboratory “Granum” produces, develops and sells kits for diagnostics of
autoimmunity and inflammatory disease which bases on methods of latex
agglutination, kits for clinical biochemistry for in-vitro diagnostics.
Also Scientific and Production Laboratory “Granum” is the supplier of the
equipment for the complex provision of laboratories, nutrient mediums,
disposables, etc. We have exclusive rights for representation of Russian company
“Technology-Standard” (Barnaul) within Ukraine.

ГРУПОТЕСТ, ПП
Grupotest, PC
Україна, 61002, м. Харків, вул. Мельникова, 2
2, Melnikova Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 731-34-64, 731-34-18
+380 (57) 731-50-44
grupotest@ukr.net

Представлені торгові марки: Набір діагностичних моноклональних
реагентів для визначення груп крові людини за системами АВО, Rhesus,
Kell та імунних антитіл «Групотест».
Виробництво діагностичних моноклональних реагентів для визначення
груп крові людини за системами АВО, Rhesus, Kell та імунних антитіл
«Групотест»
Свідоцтво про Державну реєстрацію №9912/2010 від 13.05.2015
Сертифікат ISO № 027-15 від 23 березня 2015р.
A set of diagnostic monoclonal reagents is for determination of blood of man
types after the systems of AVO, Rhesus, Kell and immune antibodies “Grupotest”.
Certificate ISO № 027-15 registration date 23 March 2015.

ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
9, Alte Strasse, Holzheim, D-65558, Germany
+49 (6432) 9-14-60
+49 (6432) 91-46-32
i.dmytrenko@diasys.de
www.diasys-diagnostics.com

Представлена торгова марка: DiaSysDiagnostic Systems.

Гранум, НВЛ, ТОВ
Granum, RPL
Україна, 61001, м. Харків, вул. Юріївська, 17
17, Yurjevska Str., Kharkiv, 61001, Ukraine
+380 (57) 752-32-33
+380 (57) 752-32-30
granum@granum.com.ua
www.granum.com.ua

Представлені торгові марки: Гранум, СпайнЛаб, LabAnalyt, ТехнологіяСтандарт.
ТОВ НВЛ Гранум займається, виробництвом і реалізацією наборів
для діагностики аутоімунних і запалювальних захворювань та оцінки
гормонального статусу на основі методів імуноферметного аналізу
та латексної аглютинації, наборів для клінічної біохімії призначених
для використання в медичній практиці при проведенні діагностичних
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досліджень in vitro. Постачання обладнання для комплексного
забезпечення лабораторій, поживних середовищ, та виробів медичного
призначення. Ексклюзивний представник в Україні фірми «ТехнологіяСтандарт» (Росія, м. Барнаул).
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Німецька компанія DiaSys Diagnostic Systems GmbH є одним із
провідних спеціалістів у розробці та виробництві діагностичних
систем високої якості. Компанія виготовляє реагенти для клінічної хімії,
імунотурбідіметрії, калібратори та контролі. Окрім цього DiaSys пропонує
біохімічні аналізатори Respons 920, Respons 910, InnovaStar (аналізатор
для визначення рівня глікованого гемоглобіну), SensoStar GL (аналізатор
для визначення рівня глюкози та лактату), напівавтомат StarDust MC-15 та
аналізатор з проточною кюветою StarDust FC.
Новинками виробника є експрес-тести типу Point of care для кількісного
визначення Гемоглобіну, Вітаміну Д, Тропоніну I та інших параметрів. Уся
продукція сертифікована згідно з ISO та СЕ.
The German company DiaSys Diagnostic Systems GmbH is one of the leading
specialists in development and manufacturing of diagnostic systems of high
quality. Company produces reagents for clinical chemistry, immunoturbidimetric
tests, including calibrators and controls.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Besides DiaSys Diagnostic Systems offers clinical chemistry analyzers Respons
920, Respons 910, InnovaStar (Analyzer for measurement of HbA1c), SensoStar
GL (Glucose/Lactate Analyzer), semi-automated analyzer StarDust MC-15 and
StarDust FC (automatic flow cell photometer).
DiaSys has today new POCT tests for measurement Hemoglobin, Vitamin D,
Troponin I and other parameters.
All products are CE and ISO certified.

ДКТБ ТЕП, ПрАТ
DKTB TEP, Joint Stock Company
Україна, 03057, м. Київ, вул. Желябова, 2-А
2-А, Zhelyabova Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-92-82
+380 (44) 456-38-26
bgoncharov@yandex.ru
zaoktb@yandex.ru
www.teplofizika.com.ua
www.prao-oktb.uaprom.net

«ДКТБ ТЕП» виготовляє високотехнологічні автоматичні прилади
контролю якості:
- зернових і продуктів їх переробки (прилади для визначення числа
падіння, аналізатори білизни борошна, аналізатори білка в зерні
пшениці, ячменю, сої та ін);
- харчових продуктів (аналізатори кольоровості рослинних олій,
аналізатори кольоровості кристалічного цукру);
- прилади для контролю якості енергоресурсів (аналізатори кольоровості
нафтопродуктів).
“DKTB TEP” produces high-tech automatic equipment for quality control: cereals and their derivatives (instruments for determining the falling number, the
linen analyzers of flour analyzers of the protein in wheat, barley, soybean, etc);
- food products (analyzers chroma vegetable oils, analyzers color crystalline
sugar);
- instruments for quality control of energy resources (analyzers chroma of
petroleum products).

Донау Лаб Україна, ТОВ
DONAU LAB UKRAINE
Україна, 03028, м. Київ, Стратегічне шосе, 16
16, Stratehichne shoes, Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 229-15-31
+380 (44) 229-15-30
Office@dlu.com.ua
www.dlu.com.ua

L B

U K R A I N E

ДОНАУ ЛАБ УКРАЇНА – провідний постачальник лабораторного
обладнання та промислових аналізаторів в Україні та Молдові.
Протягом багатьох років активної позиції на ринку ми отримали визнання
наших українських партнерів. Нашою перевагою є комплексний підхід до
вирішення задач. 20-ти річний досвід, постійне підвищення кваліфікації,
а також вища профільна освіта працівників гарантують високий
результат. Ми готові реалізувати Ваш проект від планування до введення
в експлуатацію, забезпечивши його подальший супровід. Звернувшись
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DONAU LAB UKRAINE – leading vendor of laboratory equipment and process
analyzers in Ukraine and Moldova.
For many years of active position in the market of laboratory equipment and
process analyzers, we have achieved recognition four Ukrainian partners.
Our advantage is a comprehensive approach to solving tasks. Excellent result
is guaranteed by 20 years’ experience, continuous personal development at
producer`s trainings, and higher profile education. Our experts are ready to
realize your projects from planning via realization to commissioning, ensuring
its after sales support. By contacting us, you`ll get a reliable partner and support of
qualified personal with high quality service.
Our business is analytical and microbiology quality control laboratory in
different industries, research and development analytical and technology,
biochemical and biotechnology labs, plants and laboratories of fine chemicals
organic synthesis, pilot pharmaceutical workshops and labs, production plants.

ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
Україна, 03115, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1-А, оф. 294
Off. 294, 1-A, Mykilsko-Slobidskaya Str., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 499-84-97
+380 (44) 541-04-28
info@ukrtrade.ru
www.ukrtade.ru

ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» пропонує комплексне оснащення лабораторій
медичного та промислового призначення.
EXIMCARGOTRADE LTD offers the complex equipment of laboratories medical
and industrial direction.

Елватех, ТОВ
Elvatech, Ltd.

Представлені торгові марки: Anton Paar, Astel, Binder, Buchi Labortechnik,
Buchi Glas, Camag, Christ, Elma, Froilabo, GBC, Gibertini, Human, Integram
Julabo, Precisa, Sigma, Sykam.
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до нас, Ви отримаєте надійного партнера та підтримку кваліфікованих
спеціалістів, високоякісний сервіс.
Сфера діяльності: аналітичні та мікробіологічні лабораторії контролю
якості у різних галузях промисловості, дослідно-аналітичні, технологічні,
біохімічні та біотехнологічні лабораторії, лабораторії та заводи
органічного синтезу, пілотні фармацевтичні виробництва та лабораторії,
промислові лінії.

Україна, 03680, м. Київ, вул. Машинобудівна, 50
50, Mashinobudivna Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 599-11-43
+380 (44) 406-65-83
sales@elvatech.com
www.elvatech.com

Представлені торгові марки: EvaX, ElvaX Mini, ElvaX ProSpector, ElvaX
Jewelry Lab, ElvaX Mobile, ElvaX Geo, ElvaX Art.
ТОВ Елватех є провідним вітчизняним виробником рентгеноспектрального обладнання. Енергодисперсійні рентгенофлуоресцентні
аналізатори елементного складу ElvaX – це головна продукція нашого
підприємства. Також ми постачаємо та обслуговуємо оптичні емісійні
спектрометри виробництва компанії GNR (Італія). Як офіційний
представник компанії SPEX CertiPrep в Україні, постачаємо витратні
матеріали, стандартні зразки складу, обладнання та матеріали для
підготування проб.
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Elvatech Ltd is a leader in producing of portable EDXRF spectrometers “ElvaX”
which can be used to determine elemental contents of any substances. We are
exclusive suppliers of OES spectrometers produced by GNR Company (Italy).
As an official distributor of SPEX CertiPrep Company in Ukraine, the Elvatech
Ltd can supply whole range of consumables, certified reference materials, and
equipment for sample preparation and handling.

ЕРБА ЛАХЕМА
ERBA LACHEMA
Україна, 03083, м. Київ, а/с 33, Пашкевич А.П.
P.O. box 33, Pashkevych A.P., Kyiv, 03083, Ukraine
+380 (44) 331-21-37
+380 (67) 209-70-51
+380 (44) 525-38-41
pashkevich@lachema.com.ua
www.erbalachema.com.ua

Представлені торгові марки: ERBA LACHEMA, ERBA MANNHEIM.
ЕРБА ЛАХЕМА (Чеська Республіка) – відомий виробник якісних реагентів
та контрольних матеріалів (Біо-Ла-Тест, Іму-Ла-Тест) для клінічної біохімії;
діагностичних аналізаторів для гематології, біохімії, ІФА-аналізу та аналізу
сечі, тест-смужок (ФАН) для аналізу сечі; наборів, дисків та тест-смужок
(Мікро-Ла-Тест) для ідентифікації клінічно важливих мікроорганізмів.
ERBA LACHEMA (Czech Republic) – famous producer of quality reagents and
controls (Bio-La-Test, Imu-La-Test) for clinical chemistry; diagnostics instruments
for hematology, biochemistry, EIA analysis, urine analysis, test-strips (PHAN)
for urine analysis; kits, disks and test-strips (Mikro-La-Test) for identification of
clinically important microorganisms.

ЕСМ Україна, ТОВ
ECM UKRAINE, Llc.
Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 86
86, Frunze Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (62) 207-46-59
+380 (44) 501-74-15
info@ecm-ukraine.com.ua
www.ecm-ukraine.com.ua

Представлені торгові марки: TSI, Amira, Aeroqual, S::CAN.
ТОВ «ЕСМ УКРАЇНА» спеціалізується на проектуванні, поставці, монтажу
та пусконалагоджувальних роботах систем та приборів для контролю
чистих приміщень, вентиляційних систем, екологічного та технологічного
моніторингу.
“ECM UKRAINE” LLC is focused on engineering, supply, installation and
commissioning of instrumentation and systems for clean room monitoring,
ventilation systems, ecology and technology monitoring.

Еталон-Україна, ТОВ
Etalon-Ukraine, Ltd.
Україна,03067, м. Київ, вул. Виборзька, 78
78, Vyborz’ka Str., Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 20-707-20
sales@etalon.com.ua
www.etalon.com.ua

ТОВ «Еталон-Україна» – лідер українського ринку доставки питної
води. Вже 16 років доставляє українцям екологічно чисту негазовану
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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артезіанську питну воду ТМ «Еталон», яка видобувається з унікальної
свердловини глибиною 323 м. Вода є фізіологічно повноцінною, у ній
присутній весь спектр життєво важливих мікро- і макроелементів. Вся
продукція ТМ «Еталон» відповідає жорстким міжнародним стандартам
якості.
Etalon-Ukraine LTD – the leader of Ukrainian market delivery of bottled
water. For 16 years we deliver ecologically clean artesian still bottled water
TM “Etalon”, which extracted from a unique depth of 323m. The water is
physiologically complete, containe a whole range of vital micro – and
macroelements. All products of TM “Etalon” meets the most stringent
international quality standards.

ІНВЕСТЛАБ
INVESTLAB
Україна, 04655, м. Київ, пр-т Московський, 16-Д
16-D, Moskovskiy Ave., Kyiv, 04655, Ukraine
+380 (44) 222-52-00
+380 (44) 451-47-07
info@investlab.com.ua
www.investlab.com.ua

Представлені торгові марки: Charm Sciences (США), Knick (Німеччина),
Funke-Gerber (Німеччина), Milkotester (Болгарія).
Компанія ТОВ «ІНВЕСТЛАБ» – офіційний дистриб’ютор в Україні
Charm Sciences (США) – найбільший асортимент високочутливих
тестів для визначення антибіотиків та інгібіторів в молоці за
ціною виробника. Knick (Німеччина) - промислові та лабораторні
кондуктометри, рН-метри, до них електроди, буферні, чистящі та для
зберігання розчини, інше. Funke-Gerber (Німеччина) - центрифуги,
кріоскопи, до них калібруючі та інші розчини. Milkotester (Болгарія)
- нова найсучасніша лінійка аналізаторів якості молока. Гарантія та
післягарантійне обслуговування. При потребі надаємо тимчасово
прилад на тестування безкоштовно. Ремонт всіх видів аналізаторів
якості молока, провірка, модернізація. Миючі засоби лужні (Ekoday)
та кислотні (Ekoweek). Пропонуємо люміноскопи, індикаторні смужки
для виявлення фальсифікації молока, потенціометричне (термометри, термогігрометри, пірометри, кондуктометри, рН-метри) та
загальнолабораторне обладнання (ваги, водяні бані, аквадистилятори,
центрифуги, сушильні шафи, лабораторні вироби зі скла, інше) від
різних виробників.
Official distributor:
New milk analyzers Milkotester (Bulgaria):
- affordable price;
- reliable;
- high precision.
Tests for antibiotics in milk and honey, tests for mycotoxins in grain Charm Rosa
(USA)
PH meters Knick (Germany)
Centrifuges and other laboratory equipment Funke-Gerber (Germany)
Test strips and equipment to determine the adulteration of milk
Water baths
Any equipment for food laboratories
Laboratory glass
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
Institute of analytical control methods, RPE
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Науки, 46, корп. 3
46, Nauky Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 525-79-97
inam@inam.kiev.ua
www.inam.kiev.ua

Представлена торгова марка: EXPERT.
НВП Інститут аналітичних методів контролю (ІНАМ) – провідний
розробник та виробник обладнання для елементного аналізу металів,
неорганічних речовин і матеріалів. На стенді демонструється повний
спектр функціональних можливостей рентгенофлуоресцентних
аналізаторів EXPERT. Моделі: портативний експрес-аналізатор
EXPERTMobile, прецизійні експрес-аналізатори для лабораторного
використання EXPERT 3L та EXPERT 4L заслужено отримали високу
оцінку користувачів в Україні та за її межами.
Institute of analytical control methods, RPE (INAM) is a leading developer
and manufacturer of equipment for elemental express-analysis of metals
and inorganic substances and materials. Our stand demonstrated the full
range of functionality of XRF analyzers EXPERT. Equipment models: portable
express analyzer EXPERTMobile, desktop precision express analyzers EXPERT
3L and EXPERT 4L deservedly have received praised by users in Ukraine and
abroad.

Інтермедика
Intermedica
Україна , 03670, м. Київ, вул. Гарматна, 6
6, Garmatna Str., Kyiv, 03670, Ukraine
+380 (44) 501-21-72
secretary@intermedica.com.ua
www.intermedica.com.ua

Представлені торгові марки: High Technology, OPTI Medical, STRECK,
Terason, Maroche.

ІНТЕРО, ТОВ
INTERO, Ltd.
Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11-Б, оф. 43-45
Off. 43-45, 11-B, Biloruska Str., Kyiv, 04119, Ukraine
+380 (44) 483-93-08
+380 (44) 483-91-23
office@intero.ua
www.intero.ua

Представлені торгові марки: Leica Microsystems, Leica Biosystems,
NovaTec Immundiagnostica, HTL, Bioreba, Neogen, Loewe, Biochrom.
Авторизований дистриб’ютор компанії Leica, офіційний представник
Biochrom, Arctiko, HTL, NovaTec Immundiagnostica та інших провідних
виробників лабораторного обладнання та тест-систем.
Поставка і сервісне обслуговування:
- Mікроскопи, стереомікроскопи, конфокальні лазерні системи,
мікротоми, гістологічне, патоморфологічне обладнання, цифрові камери
для мікроскопії;
- Тест-системи для імуноферментного аналізу;
- Тест-системи для діагностики хвороб рослин;
- Аналітичне обладнання;
- Обладнання для дозування рідин.
- Загальнолабораторне обладнання: морозильні і холодильні камери,
центрифуги, витяжні і ламінарні шафи.
INTERO Ltd is authorized distributor of Leica, official distributor of Biochrom,
Arctiko, HTL, NovaTec Immundiagnostica and other leading manufacturers of
laboratory equipment.
Supply and Service:
- Microscopes, stereomicroscopes, laser scanning confocal microscopes,
microtomes and equipment for specimen preparation, digital cameras, software;
- Analytical instruments;
- Liquid handling devices;
- Test-kits for plant disease;
- ELISA kits;
- Laboratory equipment: refrigerators and freezers, centrifuges, laminars and
fume cupboards.

ЛАБВІТА, ТОВ
LABVITA, Llc.

Інтермедика - глобальна компанія, що спеціалізується на оснащенні
та обслуговуванні клініко-діагностичних лабораторій, відділень
функціональної діагностики і ветеринарних кабінетів. Заснована у 1991
році в США. На ринку України з 2006 року. Ексклюзивний представник
в Україні компаній-виробників HTI (США), OPTI Medical Systems (США),
Streck (США), Terason (США), Maroche (Італія).
Інтермедика має свій сервісний центр і широко поширену дилерську
мережу.

Україна, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 75-A, прим. 123
Lodg. 123, 75-A, Lomonosova Str., Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 594-55-00
+380 (44) 594-55-01
info@lab-vita.com

Intermediсa - a global company specializes on equipment and maintenance
of clinical diagnostic laboratories, offices of functional diagnostics and
veterinary surgeries. Founded in 1991 in the United States. On the Ukrainian
market since 2006. Exclusive representative in Ukraine of manufacturers HTI
(USA), OPTI Medical Systems (USA), Streck (USA), Terason (USA), Maroche
(Italy).
Intermedika has its own service center and widespread dealer network.

ТОВ «ЛАБВІТА» - офіційний постачальник обладнання і реагентів
для медичних лабораторій компаній: Sysmex Corporation (Японія)
(гематологічні аналізатори, аналізатори гемостазу, аналізатори сечі),
DiaSorin S.p.A. (Італія) (імунохемілюмінесцентний аналізатор), Alifax S.p.A.
(Італія) (аналізатор ШОЄ), Epocal Inc. (Канада) (аналізатор газів крові і
електролітів), VedaLab (Франція) (імунохроматографічний аналізатор) та
інші, а також гарантує повну сервісну підтримку користувачів.

Представлені торгові марки: Sysmex Corporation (Японія), Siemens
Healthcare GmbH (Німеччина), DiaSorin S.p.A. (Італія), Alifax S.p.A. (Італія),
Epocal Inc. (Канада), VEDALAB (Франція), Диасенс (Білорусь), Mediwiss
Analytic GmbH (Німеччина).

LLC “LABVITA” is the official supplier of technique and reagents for medical
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laboratory of company: Sysmex Corporation (Japan) (hematology
analyzer, hemostasis analyzer, urina analyzer), DiaSorin S.p.A. (Italy)
(immunochemiluminiscent analyzer), Alifax S.p.A. (Italy) (ESR analysers), Epocal
Inc. (Canada) (blood analyzer), VedaLab (France) (immunochromatographic
analyzer) and others and also we give assurances all services for users.

Лабпартнер
Labpartner

Лабікс, ТОВ
Labix, Ltd.
Україна, 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 10, н.п. 37
Off. 37, 10, Darvina Str., Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 227-18-33
+380 (44) 492-88-71
info@labix.com.ua
www.labix.com.ua

Представлені торгові марки: HORIBA ABX, EKF - diagnostic GmbH, SCSanguis Counting GmbH, Streck.
ТОВ «Лабікс» - ексклюзивний представник компаній-виробників:
Гематологічних аналізаторів серій Micros та Pentra, біохімічних
аналізаторів серії Pentra, реагентів, контрольних матеріалів – HORIBA ABX
(Франція);
Аналізаторів гюкози, лактата, гемоглобіну та гліколізованого гемоглобіну - EKF – diagnostic GmbH (Німеччина);
Систем забору капілярної та венозної крові - SC-Sanguis Counting GmbH
(Німеччина); Контрольних матеріалів для гематологічних аналізаторів –
Streck (США).
“Labix” LTD - exclusive distributor of companies-manufacturers:
Hematology analyzer series Micros and Pentra, biochemical analyzer series
Pentra, reagents, control materials – “HORIBA ABX” (France);
Analyzers glucose, lactate and hemoglobin - EKF - diagnostic GmbH (Germany);
System abstraction of capillary and venous blood - SC-Sanguis Counting GmbH
(Germany);
Control Material for hematology analyzers – “Streck” (USA).

ЛАБЛАЙФ, ТОВ
LABLIFE, Ltd.
Україна, 03680, м. Київ, вул. Ямська, 72
72, Yamska Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 500-22-40
+380 (44) 500-22-42
lablife@ukr.net
www.lablife.com.ua

ТОВ «Лаблайф» − професійний постачальник сучасного аналітичного
обладнання та реагентів для медичних лабораторій України.
Наша мета – забезпечення КДЛ засобами для надійної діагностики
метаболічних розладів і інфекційних захворювань.
Серед наших партнерів – міжнародні компанії: HUMAN (Німеччина),
Orphée (Швейцарія), NOVA Biomedical (США), Cormay (Польща), BioTek
(США) та інші.
Ці бренди, визнані спеціалістами та перевірені часом, – саме те, що
потрібно для Вашої ефективної роботи.
LabLife Ltd is a professional supplier of modern analytical equipment and
reagent kits for medical labs in Ukraine.
Our aim is to provide customers with products for reliable in vitro diagnostics of
metabolic disorders and infections.
Among our partners there are internationally recognized manufacturers: HUMAN
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

(Germany), Orphée (Switzerland), NOVA Biomedical (USA), Cormay (Poland),
BioTek (USA), etc. Those names, time-proved and recognized by specialists, are
what’s needed for effective lab work.
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Україна, 61082, м. Харків, пр-т Московський, 144
144, Moskovskiy Ave., Kharkiv, 61082, Ukraine
+380 (57) 752-17-08
sales@labpartner.com.ua
www.labpartner.com.ua

Представлені торгові марки: FENOX Medical Solution.
«Лабпартнер» - це молода компанія, що динамічно розвивається на
ринку медичної діагностики.
Ми надаємо професійний сервіс в постачанні високоякісних реагентів,
обладнання та витратних матеріалів для медичних лабораторій.
«Лабпартнер» офіційно представляє на українському ринку реагенти
і тест-системи, живильні середовища, діагностичне обладнання та
витратні матеріали провідного виробника “FENOX Medical Solution”.
Також ми є ексклюзивним партнером компанії «Реамед», провідного
виробника гематологічних реагентів.
В основі філософії компанії закладено побудову партнерських відносин
з нашими клієнтами. Ми вирішимо завдання будь-якої складності, що
стоять перед Вами та Вашою лабораторією.
«Лабпартнер» - постачання витратних матеріалів для медичних
лабораторій:
- лабораторне обладнання;
- лабораторний посуд;
- медичні та лабораторні меблі.
“Labpartner LLC” - this yong and very fast developing company aimed at market of
invitro diagnostic. We propose proffesional service in supplying of high qoulity test
kits, equipment and accessories for laboratories of invitro diagnostic. “Labpartner
LLC” is a official distributor of “FENOX Medical Solution”, on Ukrainian market, which
manufactures a wide range of test kits, reagents, cultural mediums, diagnostic equipment
and accessories for invitro diagnostic. As well company Labpartner LLC is an exclusive
partner of company REAMED, one of the main manufacturers of test kits and reagents
for hematology. Main philosophy of our company is a creation and uphold of partner
relations with our customers. We can solve laboratory task of any level of complexity
with which are confronted our customers. Labpartner LLC is a supplier of consumables
for laboratories of clinical diagnostic, as well we can supply to our customers:
- laboratory equipment
- laboratory glassware
- medical and laboratory furniture

ЛЕКО Україна, ПП
LECO UKRAINE, PE
Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, оф. 1-С
Off. 1-С, 4, Mykola Hrinchenko Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 494-17-20/21
+380 (44) 390-45-93
info@leco.com.ua
www.ua.leco-europe.com

Представлені торгові марки: LECO, Instron, R.B. Automazione.
LECO Corporation – виробник обладнання для контролю якості сировини
і продукції в коксохімії, металургії, машинобудуванні, енергетиці,
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сільському господарстві, аналiзу хімічного складу металу, вугілля, коксу,
спектрометрія та мас-спектрометрія; петрографія і металографія; аналіз
змісту газів у металах.
INSTRON-Division of ITW Limited – виробник обладнання для механічних
випробувань. INSTRON пропонує електромеханічні та сервогідравлічні
машини для статичних та динамічних випробувань, випробувань на
втому, ударних випробувань, випробувань на твердість та багатьох інших.
R.B. Automazione виробник обладнання для аналізу вугілля, коксу,
залізних руд та агломератів. Обладнання використовується на
коксохімічних заводах, металургійних підприємствах, шахтах, ГОК та
інспекційних компаніях.
LECO Corporation - principal activity is in: Organic/inorganic; Elemental analysis;
Spectrometry and Mass spectrometry; Petrography/Metallography; Microscopy; Image
Analysis. INSTRON-Division of ITW Limited is a producer of machines and systems for
the mechanical testing of different materials and components. For the application
task solutions INSTRON-Division of ITW Limited offers the electromechanical and
servo hydraulic system for the static, dynamic, fatigue, impact and hardness testing
according to international test standards. R.B. Automazione is producer of analytical
equipment for coal, coke, iron ores and agglomerates. Equipment used in coke
producing plants, steel mills, mines, enrichment plants and inspection companies.

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
MACROLAB, Ltd.
Україна, 03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 122/1, к. 91
Fl. 91, 122/1, 40-years of October Ave., Kyiv, 03127, Ukraine
+380 (44) 258-34-01
+380 (44) 258-34-02
info@macrolab.com.ua
www.macrolab.com.ua

Представлені торгові марки: Retsch, CEM, Metkon, Innovatest, ARUN,
PANalytical, Carbolite, CLAISSE.
Компанія МАКРОЛАБ ЛТД спеціалізується на поставках та обслуговуванні
сучасного лабораторного обладнання для визначення:
- хімічного та фазового складу металів, сплавів, мінералів та ін.
- підготовки проб для подальших аналізів.
Компанія МАКРОЛАБ ЛТД пропонує прилади для вирішення наступних
задач:
ПРОБОПІДГОТОВКИ для XRF, XRD, AA, ICP-OES, S-OES, металографії та
петрографії:
- щокові дробарки, планетарні, шарові, дискові, роторні, ножові та ріжучі
млини, механічні ступки, просіюючі машини, ділителі проб, преси для
виготовлення таблеток для XRF;
- системи прискоренoї мікрохвильової кислотної мінералізації для
подальшого аналізу методами ІСP-ОЕS і АА, системи для екстракції,
озолення, мікрохвильового синтезу, експрес визначення білку, жиру та
вологи;
- підготовка проб для металографічних та петрографічних досліджень,
абразивні та прецизійні відрізні станки, шліфувально-полірувальні
станки, преси гарячого та холодного запресовування;
- газові та електричні установки для сплавлення скляних дисків в
золотоплатинових тиглях для РФА та підготовки кислотних розчинів для
ІСP-ОЕS і АА.
ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО ТА ФАЗОВОГО СКЛАДУ:
- рентгенофлуоресцентні спектрометри та дифрактометри;
- мобільні та стаціонарні іскрові оптико-емісійні спектрометри;
- аналізатори для визначення CS/ONH і дифузії водню в металах та
сплавах.
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МУФЕЛЬНІ ТА СУШИЛЬНІ ШАФИ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ харчових продуктів, зерна, комбікормів,
визначення білку, жиру, клітковини методами К’єльдаля, Сокслета, Дюма.
ВИЗНАЧЕННЯ ТВЕРДОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ:
- твердоміри по Брінелю;
- твердоміри по Роквеллу;
- твердоміри по Віккерсу;
- мікротвердоміри.
Поставка приладів супроводжується запуском в експлуатацію, навчанням, методичним супроводженням, гарантійним та післягарантійним
обслуговуванням.

МедБіоАльянс, ТОВ
MedBioAliance, Company, Ltd.
Україна, 03124, м. Київ, бул-р Івана Лепсе, 8
8, І.Lepse boulevard, Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 383-37-19
+380 (44) 408-00-80
medbio@bigmir.net
www.medbio.com.ua

Представлена торгова марка: МВА.
ТОВ «МедБіоАльянс» - українська компанія, яка займається виробництвом
та реалізацією лабораторних реагентів для in vitro діагностики методами
імуноферментного та біохімічного аналізу.
MedВioАliance Company Ltd іs a Ukrainian company engaged of production
and realization laboratory reagents for in vitro diagnostics of immunoassay
and biochemical methods.

Медкосвісс (Україна), ТОВ
Medcoswiss (Ukraine)
Україна, 79024, м. Львів, вул. Пластова, 2
2, Plastova Str., Lviv, 79024, Ukraine
+380 (50) 41-888-66
sale@medcoswiss.com.ua
www.medcoswiss.com.ua

Представлені торгові марки: Bio-Ksel, Siemens.
ТОВ «Медкосвісс» (Україна) є офіційним представником Bio-Ksel Sp. Z.o.o.
(Польща) в Україні, яке від 2001 року належить до групи найбільших
виробників апаратури до діагностики in vitro на території Польщі.
“Medkosviss” Ltd (Ukraine) is the official representative of Bio-Ksel Sp. Z.o.o.
(Poland) in Ukraine, which from 2001 year is a part of the group of the largest
manufacturers for in vitro diagnostics equipment in Poland.

Медтек
Medtech
Україна, 65025, м. Одеса, вул. Заболотного 26, пов. 6
Floor 6, 26, Zabolotnogo Str., Odesa, 65025, Ukraine
+380 (93) 448-18-28
info@medtek.in.ua
www.medtek.in.ua

Основним напрямком компанії «Медтек» є розробка і впровадження апаратно-програмного комплексу для клініко-діагностичних
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досліджень реологічних властивостей крові АРП-01М «Меднорд»
- першого і єдиного в даний час вітчизняного п'єзоелектричного
тромбоеластографа, що дозволяє працювати з цільною кров'ю,
який призначений для оперативного дослідження згортання крові
та контролю за лікуванням його порушень і володіє на порядок
більшою інформативністю ніж всі світові аналоги. Метод дозволяє
в режимі реального часу протягом 60 хвилин оцінити всю кінетику
тромбоутворення аж до лізису згустку.
The main focus of the “Medtech”, LLC are complexes for clinical diagnostic
analysis of the rheological properties of blood: piezoelectric and electrical
thromboelastography ARP-01M “Mednord”, which operates with the
whole blood and does not require chemical reagents, and is designed
for the research of the rheological properties of blood, control and
registration of the very insignificant changes of the aggregative state of
blood or plasma in the process of their coagulation, calculation of the
amplitude and chronometric constants, determination of the intensity
of the processes which characterize the main stages of hemocoagulation
and fibrinolysis.

МК Квертімед-Україна, ТОВ
MK Kvertimed-Ukraine, Ltd.
Україна, 61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 56, оф. 107
Off. 107, 56, Poltavskii Shliakh Str., Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 752-10-52
+380 (44) 752-10-54
kmukr@ukr.net
www.kmed.com.ua

Представлені торгові марки: STEELLEX, CELL Start Project, Меандр,
Кверти-Мед.
МК Квертімед-Україна є постачальником лабораторного обладнання
та витратних матеріалів: автоматичних аналізаторів гематологічних,
електролітів, глюкози, газів крові; автоматичних та напівавтоматичних
коагулометрів, біохімічних аналізаторів та пристроїв для електрофорезу
білків, дозаторів, лічильників лейкоформули, іншого обладнання, також
постачання реагентів для діагностики гемостазу та лабораторного
пластику. Компанія здійснює розробку, сервіс лабораторного
обладнання, витратних матеріалів та реагентів.
MK Kvertimed Ukraine sells laboratory equipment and supplies: analyzers
automatic hematology, electrolytes, glucose, blood gases; automatic and
semi-auto coagulation analyzers, biochemical analyzers and devices for
electrophoresis of proteins, dispensers, leukocytes counters, other equipment,
and supply hemostasis reagents and laboratory plastic. The company develops,
makes service of laboratory equipment, consumables and reagents.

Новації, ТОВ
Novations, Llc.
Україна, 02098, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 14-А, оф. 228
Off. 228, 14-A, Dniprovska naberezhna Str., Kyiv, 02098, Ukraine
+380 (44) 223-93-00
+380 (44) 223-93-11
kontakt@novations.com.ua
www.novations.com.ua

Представлені торгові марки: Malvern Instruments, Agilent Technologies
Vacuum Technologies, Tescan a.s., Specs, Particle Measuring Systems, Thermo
Scientific.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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ТОВ «Новації» засноване у 2006 році та спеціалізується на розробці
та впровадженні рішень для лабораторій та виробництв на основі
аналітичного, дослідницького та вакуумного обладнання, а також
методик роботи з ним відповідно до поставлених задач. Компанія
є офіційним ексклюзивним представником Malvern Instruments
(Великобританія) - аналізатори частинок та дисперсних середовищ,
Particle Measuring Systems (США) - системи моніторингу «чистих
приміщень», лічильники частинок в повітрі та рідинах, Thermo
Scientific PAI (США) - портативні ІК та Раманівські спектрометри,
Agilent Vacuum Technologies (США, Італія) – вакуумна техніка та
компоненти. Починаючи з грудня 2013 року є дистриб`ютором
компанії AB Sciex в Україні – спектрометрії та капілярного
електрофорезу.
LLC Novations was founded in 2006, and offers laboratories and enterprises
the development and integration of solutions based on analytical, research
and vacuum equipment, with methods due to the tasks set. The company
is an official exclusive representative of Malvern Instruments (GB) – particle
and dispersants analyzers, Particle Measuring Systems (USA) – Clean room
monitoring systems, air and liquid particle counters, Thermo Scientific
PAI (USA) – portable NIR and Raman spectrometers, Agilent Vacuum
Technologies (USA, IT) – vacuum equipment and components. Since
December 2013 we offer LC/MC/MC and capillary electrophoresis systems
from AB Sciex.

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
OMB, Ltd.
Україна, 03067, м. Київ, бул-р І. Лепсе, 4, «Сільвер Центр», пов. 8
Floor 8, “Silver Center”, 4, Ivan Lepse blvd., Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 497-88-53
+380 (44) 497-88-54
omb@omb.kiev.ua
www.omb.kiev.ua

Представлені торгові марки: Immulite, Indiko, Rapidlab, Clinitek, Vacuette,
PROLANCE, HETTICH, Kryptor, MAS, Cosman, Spiegelberg, Diazyme.
- Преаналітика по ISO15189. Системи взяття, зберігання,
транспортування та обробки зразків для лабораторії, автоматизація:
VACUETTE®, PROLANCE™, центрифуги лабораторні HETTICH;
- Аналітичні автоматичні та напівавтоматичні системи для клінічної
хімії, імунології, гематології, аналізів сечі, газів та електролітів і РОСТ;
SIEMENSHD; Thermo Fisher Scientific; Diazyme;
- Софт та програми МПР, сертифікація та установка ПЗ для пренатального
скринінгу за стандартами FMF;
- Оснащення операційних та реанімацій сучасними системами (CUSA,
Spigelberg Monitor, CSZ Warm Air, Cosman RFG).
- Complex supply of preanalitical accessories from world leader producer.
Systems of sampling, storage, delivery, and processing of samples in laboratory
use. Automation and support according to ISO 15189;
- Sale and service of automated and semi-automated analytical systems in
clinical chemistry, immunology, hematology, urine analysis, gases, electrolytes
and POCT;
- Laboratory software, certification, installation and support. EQA programs,
prenatal screening software in accordance to FMF standards;
- Providing of equipment for surgeries and reanimations.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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ПРОМО-МЕД, ТОВ
PROMО-MED, Ltd.

Рош Україна, ТОВ
Roche Ukraine

Україна, 79010, м. Львів, вул. Некрасова, 35-В
35-V, Nekrasova Str., Lviv, 79010, Ukraine
+380 (32) 260-24-02
+380 (32) 275-07-43
promo-med@ukr.net
www.promomed.com.ua

Україна, 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 33
33, P. Sagaidachnogo Str., Kyiv, 04070, Ukraine
+380 (44) 354-30-40
+380 (44) 354-30-41
ukraine.diagnostics@roche.com

ТОВ ПРОМО-МЕД є ексклюзивним дистриб’ютором фірми Diagon Ltd.
(Угорщина) (світового лідера по виробництву реактивів для
гематологічних аналізаторів всіх типів).
Promo MED Ltd is the exclusive distributor of Diagon Ltd (Hungary) (world
leader in producing reagents for hematology analyzers of all types).

Рамінтек, Інноваційно-виробнича компанія, ТОВ
Ramintek, Innovation Production Company, Ltd.
Україна , 03039, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 7, кв. 227
7/227, 40-richchya Zhovtnya Str., Kyiv, 03039, Ukraine
+380 (44) 585-53-84
+380 (44) 585-53-84
ramintek@ukr.net
www.ramintek.com

Представлена торгова марка: Vitrotest.
ІВК «Рамінтек» - сучасна біотехнологічна компанія, яка займається
розробкою та випуском тест-наборів для діагностики широкого спектру
інфекційних захворювань та алергії.
Окрім готових діагностичних наборів компанія «Рамінтек» пропонує
окремі компоненти тест-систем.
Компанія забезпечує сервісне обслуговування та консультації спеціалістів
з питань проведення імуноферментного аналізу.
“Raminte” Innovation Production Company - Modern biotechnology company
engaged in the development and release of test kits for the diagnostics of a
wide range of infectious diseases and allergies.
In addition to diagnostic test-kits “Ramintek” offers individual components of
test systems.
The company provides service and expert advice on conducting ELISA.

www.roche.ua
www.cobas.com

Представлені торгові марки: Cobas: Cobas c111, Cobas Integra,
Cobas e 411, Cobas c 311, Cobas 6000, Cobas b 121, Cobas b 221, Cobas Taq
Man, Cobas s 201 і т.д.; Reflotron, Accutrend, Coagu-chek, Urisys, Cobas h 232.
Рош Діагностікс є лідером у виробництві обладнання та тест-систем
для in vitro діагностики. В арсеналі компанії є різні напрямки: біохімічні
та імунохімічні аналізатори і тест-системи (як окремі апарати, так і
модульні системи з великою пропускною здатністю), аналізатори газів/
електролітів, експрес-аналізатори. Серед представленого обладнання
співробітники будь-якої клінічної і/або наукової лабораторії зможуть
знайти для себе потрібний в щоденній практиці аналізатор виробництва
Рош Діагностікс.
Roche Diagnostics is the leader in manufacturing of equipment and test-systems
for in-vitro diagnostics. There are various directions in the company’s arsenal:
biochemical and immunochemistry analyzers and test-systems (separate devices
and module systems with a big carrying capacity), analyzers of gas/electrolytes,
express-testing. Among the presented equipment the employees of laboratory
will be able to find the required analyzer of Roche Diagnostics manufacturing
for their daily practice.

Салютіс Прінт
Salutis Print
Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3
3, Pivnichno-Syrets'ka Str., Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 434-85-66, 223- 66-77

Реагент, ПрАТ
Reagent, PJSC
Україна, 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 27
27, Udarnikov Str., Dnipropetrovsk, 49019, Ukraine
+380 (562) 33-73-67, 372-35-56, 372-35-54
+380 (56) 370-38-66
reagent@ukr.net
www.reagent.ua

office@salutis.com.ua
www.salutis.ua



Вітчизняний виробник тест-наборів для визначення біохімічних аналітів
на аналізаторах з відкритою системою та спектрофотометричному
обладнанні, комплексно забезпечує біохімічні та клініко-діагностичні
лабораторії України.
Domestic manufacturer of test kits for determination of biochemical analytes
in the meter with an open system and spectrophotometric equipment,
provides acomprehensive biochemical and clinical diagnostic laboratories
of Ukraine.
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Компанія більше 12 років на ринку поліграфічних послуг. Дизайн-студія та
друкарня повного циклу: розробка дизайну будь-якого виду складності,
додрукарська підготовка, офсетний та цифровий друк, післядрукарська
обробка. Виготовлення різноманітної поліграфічної продукції від
візитівок до каталогів та різних POS-матеріалів.
Спеціалізація — робота з фармацевтичними компаніями та медичними
закладами.
The company more then 12 years is working as the print house and design studio.
Design any kind of difficulty, prepress, offset and digital printing. Productions:
booklets, books, catalogues, visit cards, notebooks, POS-materials.
Specialization - cooperation with pharmaceutical companies and medical
institutions.
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Сенте-Лаб, ТОВ
Sente-Lab, Ltd.

СОК ТРЕЙД, ТОВ
SocTrade

Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 1, кв. 3
Fl. 3, 1, Sandor Petofi Sq., Uzhgorod, Zakarpattya, 88000, Ukraine
+380 (44) 228-89-56, (067) 401-40-96
+380 (44) 205-37-97
market@sente-lab.com
www.sente-lab.com

Представлені торгові марки: Sente-Lab, Nouva Aptaca, Nerbe plus, Nest,
Top Glove, Vacucheck.
Компанія Сенте-Лаб протягом 10 років є найбільшим імпортером
лабораторних комплектуючих в Україні. Мета нашої компанії - допомогти
лабораторіям в точних і відтворюваних аналізах. Саме тому Сенте-Лаб
вибирає тільки кращі європейські заводи лабораторного пластику в
якості постачальників.
Сенте-Лаб - це завжди якісний, вчасно доставлений товар. Асортимент
продукції налічує більше 3000 найменувань. Ви робите націю здоровіше,
а ми дбаємо про Ваше процвітання і благополуччя.
The company Sente-Lab for 10 years is the largest importer of laboratory
components in Ukraine. The aim of our company is to help laboratories in
accurate and reproducible analyses. That is why Sente-Lab selects only the best
European laboratory plastic plants as providers.
Sente-Lab is always top quality, delivered on time. The product range includes
more than 3000 items. You make the nation healthier, and we take care of Your
prosperity and welfare.

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Simesta VAAL, Llc.
Україна, 65005, м. Одеса, вул. Мельницька, 20-A
20-А, Melnizka Str., Odesa, 65005, Ukraine
+380 (48) 712 46 30
sales@simesta.com
www.simesta.od.ua

Представлені торгові марки: Becton Dickinson, WIPAK, SOGEVA, FL
Medical, Alcon, Rini, SciCan, Keeler, Volk, Takagi.
НВФ «Сіместа ВААЛ» у формі ТОВ, яка була заснована у 1993 р.,
є дистриб’ютором провідних іноземних виробників товарів
медичного призначення: системи вакуумного забору крові,
пакувальний матеріал для стерилізації, офтальмологічні витратні
матеріали, одноразовий одяг, діагностичні системи для ПЦР та
мікробіології. Торгівельна марка «Сіместа» виробництва НВФ
«Сіместа ВААЛ» у формі ТОВ Україна, тест-системи для діагностики
імунних та інфекційних захворювань. На сьогодні фірма працює
у галузі комплексного оснащення медичних та лабораторних
закладів.
“Simesta Vaal” LLC was founded in 1993. For today we are the distributors of
leading European manufacturers of medical goods. We present on Ukrainian
market vacuum blood collection tubes, packing material for sterilization,
ophthalmology disposable products. Also in the range of our products you
can find: disposable cloth, PCR diagnostic and microbiological test systems
under “Simesta” trade name manufactured by “Simesta Vaal” company.
Test system for infection and immune diseases. For today “Simesta Vaal”
Company is engaged in complex maintenance of laboratories and medical
establishments.
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Україна, 65062, м. Одеса, вул. Літературна, 12, оф. 206
Off. 206, 12, Literaturna Str., Odesa, 65062, Ukraine
+380 (48) 757-87-88
office@soctrade.in.ua
www.soctrade.in.ua

Представлені торгові марки: Perten, Chopin, Velp, Neogen, Grabner,
Tanaka, Kyoto, Parker, Perkin Elmer.
Компанія СОК ТРЕЙД спеціалізується на поставках та сервісі
лабораторного обладнання. Це експрес аналізатори та прилади для
арбітражного контролю. З цього року наша компанія ексклюзивно
представляє провідного виробника аналітичного обладнання PerkinElmer
(США). Це суттєво розширило наші можливості в рішенні аналітичних
задач замовника завдяки використанню найкращих газових та рідинних
хроматографів, атомно-абсорбційних, ІЧ Фур’є та УФ спектрометрів та
іншого загальноаналітичного обладнання.
SocTrade specialized in supplying and service of laboratory equipment. It
is mainly express analyzers and devices arbitration control. Since then, our
company exclusively represents leading manufacturer of analytical equipment
Perkin Elmer (USA). This significantly expanded our capabilities in solving
customer’s analytical tasks by using best gas and liquid chromatographs, atomic
absorption, IR Fourier, UV spectrometers and other general analytical equipment.

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
STD, Ltd.
Україна, 02160, м. Київ, пр-т Возз’єднання, 15, оф. 508
Off. 508, 15, Vozziednannia Ave., Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 221-93-83
+380 (44) 498-05-18
info@sttd.com.ua
www.sttd.com.ua

Направлення діяльності: консалтинг та навчання з впровадження GMP/
Належної виробничої практики, GDP/Належної дистриб’юторської
практики, навчання співробітників лабораторій контролю якості,
мікробіологічних лабораторій.
Areas of activities: Consulting & Training on implementation of GMP and GDP,
training for employees of quality control and microbiological laboratories.

ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
THERMOENGINEERING, Ltd.
Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, а/с 62
P.O. box 62, Boryspil, Kyiv region, 08300, Ukraine
+380 (44) 223-82-00, 223-84-00, 451-75-63, 64
+380 (4595) 6-09-96
info@termo.in.ua
termopro@rambler.ru
www.termo.in.ua

Представлені торгові марки: TermoLab®, TermoPro®
Основні напрямки діяльності: виробництво різноманітних термічних
агрегатів, працюючих при температурі до 1400оС; муфельні лабораторні
печі, лабораторні сушильні шафи, вакуумне сушильне обладнання;
обладнання для порошкового фарбування; системи управління нагрівом
та автоматики; плавильні печі.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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The main activity categories: Production of different thermal units operating at
1400oC; laboratory muffle furnaces; desiccators; laboratory drying equipment:
vacuum drying equipment; powder painting equipment; heat control and
automation systems; smelting furnaces.

ТЕСПРО
TESPRO
Україна, 03191, м. Київ, вул. Василя Касіяна, 2/1, а/с 73
P.O. box 73, 2/1, Vasylya Kasiyana Str., Kyiv, 03191, Ukraine
+380 (44) 220-11-05
md@tespro.ua
www.tespro.ua

Представлені торгові марки: FL Medical, NIPRO EUROPE N.V., PLASTILAB,
HTL –STREFA S.A., 77 Elektronika Muszeripari Kft, Beijing Condor-Тесо Medical
Technology Co, Ltd, Aquisel, S.L., TPP, BIOplastics, Solis Bio Dyne, LindVac.
Основним напрямком діяльності компанії з моменту її заснування в
2000 році являється якісна дистриб`юція, виробництво виробів
медичного призначення та медичної техніки.
Since Tespro was founded in 2000 the main activity of the company was highquality distribution, medical devices and products manufacturing.

Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
Україна, 79066, м. Львів, вул. Надійна, 3
3, Nadiyna Str., Lviv, 79066, Ukraine
+380 (32) 245-19-19
office@waga.com.ua

Представлені торгові марки: Техноваги, Radwag.
Завод ваг і дозаторів «Техноваги» – єдиний український виробник,
який виготовляє ваги в асортименті від лабораторних до вагонних.
Пропонує: ваги лабораторні, медичні, промислові згідно з вимогами
фармацевтичної промисловості та багато ін.; програми обліку та АСУТП.
Також, підприємство є ексклюзивним представником фірми “Radwag”
(Польща) – всесвітньовідомого виробника якісних професійних
аналітичних, лабораторних ваг, ультрамікроваг, аналізаторів вологості,
компараторів, чеквеєрів і т.п.
“Technowagy” is the only Ukrainian plant, producing whole range of weighing
equipment from laboratory balances to railway scales. We offer: laboratory
and medical balances, industrial scales complying pharmaceutical industry
requirements etc.; weighing software and APCS. Also, our company is the
exclusive representative of “Radwag” (Poland) - world-renowned manufacturer
of high-quality professional analytical, laboratory and ultra-, mikro- balances,
moisture analyzers, comparators, checkweighers etc.

Технопролаб, ТОВ
Teсhnoprolab, Llc.
Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73
73, Kostyantynivska Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 501-74-15, 20
info@technoprolab.com.ua
www.coleparmer.com

Представлені торгові марки: Cole-Parmer, Masterflex, 3M Purification,
Saint-Gobain Performance Plastics, ELLAB A/S.
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ТОВ «Технопролаб» виконує: комплектацію, постачання, технічне
обслуговування лабораторного та промислового обладнання.
Пропонує інжинірингові, валідаційні та дослідні послуги. Є офіційним
представником:
- Cole-Parmer (США) каталог понад 60 тис. найменувань обладнання,
приладів та витратних матеріалів;
- Masterflex (США) перистальтичні насосні системи для точного
дозування та транспортування розчинів. Шланги, трубки, з’єднання та
фітинги;
- Ellab (Данія) високоточні системи температурного моніторингу.
Technoprolab LLC supply and technical service of the laboratory and industrial
equipment. Engineering, validation, research service.
There are the official representative:
- Cole-Parmer (USA) the catalogue containing more 60 thousand of names of
the equipment, devices and materials;
- Masterflex (USA) producer of peristaltic pumps for dispense and metering the
fluids. Hoses, tubes, connection and fitting elements;
- Ellab (Denmark) high accuracy temperature monitoring systems.

ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ
TRANSLINK UKRAINE, Llc.
Україна, 54028, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/15, оф. 819
Off. 819, 81/15, Kosmonavtiv Str., Mykolaiv, 54028, Ukraine
+380 (512) 76-52-74
+380 (512) 76-79-15
order-ua@t-link.ru
www.t-link.ru
Україна, 01033, м. Київ, вул. Кутузова 18/7, оф. 113
Off. 113, 18/7, Kutuzova Str., Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 361-56-63
+380 (44) 369-50-20
office-ua@t-link.ru
www.translink.ua

Агентство перекладів «ТРАНСЛІНК» - лідер на сучасному українському
перекладацькому ринку, надає повний спектр послуг: переклад
письмової документації будь-якої складності, тематики, проведення
переговорів, міжнародних конференцій і виставок, надання синхронного
обладнання.
TRANSLINK translation agency is the leader in the modern Ukrainian translation
market. It offers a complete range of services: translation of written documentation
of all difficulties and subjects, conducting of negotiations, international
conferences and exhibitions, provision with synchronous equipment.

УКР ДІАГНОСТИКА
UKR DIAGNOSTIKA, Co. Ltd.
Україна, 01030, м. Київ, вул. Рейтарська, 18
18, Reytarska Str., Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 272-18-38
+380 (44) 272-18-97
ukrdiagnostika@ukrdiagnostika.ua
www.ukrdiagnostika.ua

Представлені торгові марки: Apel, Audit Diagnostics, Dirui,
Instrumentation laboratory, Helena-Bio Science, ELMI, Mindray, Micros, Rayto.
«УКР ДІАГНОСТИКА» має позитивний багаторічний досвід комплексного
забезпечення клінічних лабораторій.
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Наша компанія пропонує покупцеві не просто свою продукцію, а єдину
систему, що включає технічний сервіс, навчання персоналу, постійну
методичну підтримку і своєчасну доставку реактивів та витратних
матеріалів.
“UKRDIAGNOSTICA” has a positive long-term experience of provision
comprehensive clinical laboratories.
Our company offers not just buy a product, and it offers a single system, which
includes the technical service, training, ongoing methodological support and
timely delivery of reagents and consumables.

Укрбіо, ТОВ
Ukrbio, Ltd.
Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 13/10, оф. 304
Off. 304, 13/10, Novokostyantynivska Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 205-56-20
+380 (44) 205-56-21
office.ukrbio@gmail.com
www.ukrbio.com.ua

Представлена торгова марка: BIOMERIEUX.
ТОВ «Укрбіо» є представником французької компанії BIOMERIEUX –
світового виробника продукції для мікробіологічної лабораторії.
Унікальна концепція повної автоматизації мікробіологічної лабораторії
BIOMERIEUX дозволяє впровадити новітні технології не тільки у клінічну
мікробіологію, але й на підприємствах харчової, фармацевтичної і
косметологічної галузі, ветеринарії.
Наразі, ми пропонуємо Вам цілу лінійку унікальних приладів: Автоматичний
мікробіологічний аналізатор для швидкої ідентифікації мікроорганізмів та
визначення їх стійкості до антибіотиків (Vitek 2 Compact), аналізатор для
автоматичного виявлення збудників бактеріального сепсису (BacT/ALERT
3D), IФА аналізатори Vidas та miniVidas, система для підрахунку санітарногігієнічних показників Tempo тощо.
UKRBIO Ltd. Is representing a French company BIOMERIEUX – a world wide leader
in manufacturing of the products, intended for microbiological labs.
A unique concept of BIOMERIEUX, that presupposes a complete automation of
microbiological labs, allows to implement the most up-to-date technologies
not only in clinical microbiology, but also in pharmaceutical, cosmetic, and food
industries, as well as in veterinary medicine.
Currently we are offering a complete range of unique instruments: Vitek
2 Compact – an automatic, microbiological analyzer, intended for rapid
identification of microorganisms, and determination of their resistance to
antibiotics; BacT/ALERT 3D - an analyzer, in tended for automatic detection of
bacterial sepsis causative agents; EIA analyzers Vidas and miniVidas; Tempo - a
system, intended for quantification of sanitary measurements.

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Ukrorgsyntez, Ltd.
Україна, 02002, м. Київ, вул. Червоноткацька, 67
67, Krasnotkatckaya Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 502-20-80
+380 (44) 502-48-32
yos@yos.com.ua
www.yos.com.ua

Представлені торгові марки: UOS LAB, IKA, DAIHAN Scientific, MACHEREYNAGEL, Sumsung Fine Chemicals, Stuart, Укроргсинтез.
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ТОВ «НВП «Укроргсинтез» реалізує продукцію власного виробництва:
- лабораторні меблі;
- сушильні шафи, сухожарові шафи;
- стерилізатори медичні сухоповітряні;
- реактори високого тиску або автоклави;
- магнітні мішалки;
- верхньопривідні мішалки;
- шейкери лабораторні.
ТОВ «НВП «Укроргсинтез» пропонує зі складу у Києві або під замовлення:
- хімічні реактиви (TCI, ABCR);
- розчинники високої чистоти, розчинники для ВЕРХ, Д-розчинники;
- лабораторний посуд, скляну тару, віали;
- силікагель, пластини для ТШРХ, експрес-тести та витратні матеріали
для хроматографії.
ТОВ «НВП «Укроргсинтез» поставляє лабораторне обладнання:
- мішалки, плитки лабораторні;
- гомогенізатори і диспергатори, шейкери;
- колбонагрівачі, уз-бані;
- ротаційні випаровувачі;
- насоси вакуумні та системи;
- фотометри, калориметри, хроматографи;
- інкубатори, холодильники, кліматичні камери, фрізери, термостати.
ТОВ «НВП «Укроргсинтез» гарантує якість усіх реалізованих товарів,
несе повне гарантійне та постгарантійне обслуговування будь-якого
обладнання.
Ukrorgsyntez Ltd, the first company in Ukraine, which has a professional
approach to the needs and problems of our consumers. We use our scientific
and practical experience to implement different projects and tasks of our
clients.
Ukrorgsyntez Ltd is a domestic manufacturer of:
- Laboratory furniture;
- Drying ovens and sterilizers;
- High pressure reactors (autoclaves);
- Magnetic stirrers;
- Overhead Stirrers;
- Laboratory Shakers.
Also Ukrorgsyntez Ltd offers in Kiev and delivered on request:
- Chemicals (TCI, ABCR);
- High purity solvents, solvents for HPLC, D-solvents;
- lab glassware, glass containers, Veales;
- silica gel, TLC-plates, consumables for chromatography.
Ukrorgsyntez Ltd supplies laboratory equipment:
- Mixers;
- Homogenizers, shakers;
- Flask heats, ultrasonic baths;
- Rotary evaporators;
- Vacuum pumps and systems;
- Photometers, calorimeter, chromatographs;
- Incubators, refrigerators, climate chambers, thermostats.
Ukrorgsyntez Ltd guarantees the quality of all sold goods. We give the full
warranty and post warranty service of any sold equipment.
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ХЕМА
HEMA

ШимЮкрейн, ТОВ
ShimUkraine, Llc.

Україна, 03179, м. Київ, вул. Командарма Уборевича, 23
23, Komandarma Uborevicha Str., Kyiv, 03179, Ukraine
+380 (95) 60-99-555, (098) 044-66-99, (068) 368-83-83
+380 (44) 422-62-16
info@xema.com.ua
www.xema.com.ua

Україна, 01042, м. Kиїв, вул. Чигоріна, 18, оф. 429
Off. 429, 18, Chigorin Str., Kyiv,01042, Ukraine
+380 (44) 284-54-97
+380 (44) 390-00-23
shimukraine@gmail.com
www.shimadzu.com.ua

Представлена торгова марка: ХЕМА.

Представлена торгова марка: Shimadzu.

Компанія ТОВ «ХЕМА» є виробником тест-систем для ІФА. Основним
напрямком є виробництво наборів для медицини.
Другий напрямок – контроль якості продуктів харчування. Маємо
зареєстровані в Україні набори для визначення антибіотиків, мікотоксинів
та інші в харчових продуктах.
Науково-виробничий центр ХЕМА проводить лабораторні дослідження
та навчання спеціалістів власних лабораторій підприємств-виробників та
експортерів сільськогосподарської продукції.

ТОВ «ШимЮкрейн» - генеральний дистриб’ютор аналітичного
обладнання виробництва японської корпорації SHIMADZU, а саме:
- спектрофотометрів УФ-, Вид.-, ІЧ- діапазонів та спектрофлуориметрів;
- газових та рідинних (в т.ч. іонних) хроматографів та хромато-масспектрометрів включаючи тандемні;
- MALDI-TOF мас-спектрометрів;
- атомно-абсорбційних та емісійних (іскрових та ІЗП) спектрометрів;
- рентгено-флуоресцентних спектрометрів та рентгенівських
дифрактометрів;
- атомно-силових мікроскопів;
- аналізаторів загального вуглецю та азоту;
- приладів для термоаналізу, включаючи калоріметри та DTG-аналізатори;
- гранулометричних аналізаторів;
- мікротвердомерів та машин для фізмех-випробування матеріалів;
- аналітичних вагів, вагових вимірювачів щільності та вологи.

The company “HЕМA” is a manufacturer of test kits for ELISA. The main focus is
the production of kits for medicine.

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 8
8, Shcholkivska Str., Brovary, Kyiv region, 07400, Ukraine
+380 (44) 494-42-42
info@hlr.com.ua
www.hlr.com.ua

Представлені торгові марки: ЕКСПЕРТ, LABexpert, AMED, Ulab,
smartEXPERT, Merck Millipore, Vitlab, Kartel, Schott Duran, Nasco, Simax,
Sigma Aldrich, Термоприбор, Fisher Scientific, Metler Toledo, Thermo,
Panasonic, Kruss, LLG, Kern, Dostmann, Biosan, YSI, Nabertherm, OHAUS, IKA,
Mecasys, Bandelin, Atago, Narishige, Milwaukee, Proquiga, RAY-RAN, Matest,
Tinius Olsen, Skalar, Trotec, Gerhardt, Kett, Velp, TQC, Kikkoman, FOSS, Tecna,
QNESS, Coesfeld, MINDRAY, Diagnosticum, Cormay.
Комплексні спеціалізовані рішення для лабораторій.
• Понад 300 000 найменувань продукції:
- Аналітичне та загально-лабораторне обладнання;
- Лабораторні меблі власного виробництва;
- Витратні матеріали (реактиви, посуд).
• Понад 30 000 найменувань на власному складі.
• Гнучке ціноформування через прямі договори з провідними
виробниками.
• Швидка доставка по Україні власним транспортом та кур`єрськими
службами.
Працюємо з 1995 року. 10 тисяч постійних клієнтів в України.

ShimUkraine LLC - General Distributor of Analytical Instruments manufactured
by Japanese corporation SHIMADZU, including:
- spectrophotometers for UV-, VIS,- IR-range and spectrofluorimeters;
- gas and liquid chromatographs (including ion chromatographs) as well as
GC/MS, GC/MS/MS, LC/MS and LC/MS/MS systems;
- MALDI-TOF mass-spectrometers;
- atomic absorption and emission (spark and ICP) spectrometers;
- X-ray fluorescence spectrometers as well as X-ray difractometers;
- atomic-force microscopes;
- total carbon&nitrogen analyzers;
- thermo analysis instruments including calorimeters and DTG-analyzers;
- particle size analyzers;
- micro-hardness testers as well as material testing machines;
- analytical balances, specific gravity.

Complex providing of laboratories.
• Specialized solutions for labs of different branches;
• The range of 300,000 products:
- Analytical and general laboratory equipment;
- Laboratory furniture of the own manufacture;
- Consumables (reagents and laboratory glassware).
• More than 30,000 products at the own stock;
• Flexible pricing system through direct contracts with leading manufacturers;
• Fast delivery all over Ukraine by own transport and courier services.
Since 1995. Over 10 000 permanent clients.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ
VI Міжнародної виставки обладнання та технологій
для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo
GENERAL INFORMATION ABOUT EXHIBITORS
of the VI International exhibition of equipment
and technology for pharmaceutical industry PHARMATechExpo

www.pharmcomplex.com

VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

COMAS в Україні
COMAS Office in Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Ак. Палладіна, 44, оф. 105
Off. 105, 44, Ac. Palladina Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 422-61-27
office@comas.com.ua
www.comas.com.ua

Представлена торгова марка: COMAS.
Упродовж більше 40 років COMAS SRL залишається одним з провідних
виробників ліній розливу та закупорки рідких речовин фармацевтичної,
косметичної, хімічної та харчової промисловості.
Спираючись на багаторічний досвід, COMAS SRL може запропонувати
широкий вибір індивідуальних рішень, які відповідають вимогам
стандартів GMP та FDA, включаючи:
- Напівавтоматичні й автоматичні системи розливу та закупорки;
- Волюметричне та гравіметричне наповнення;
- Стерильні лінії розливу й закупорки.
For over 40 years now COMAS SRL has been an industry leader manufacturing
of filling and capping systems for liquid products for pharmaceutical, cosmetic,
chemical and food industries.
Based on years of experience, COMAS SRL can offer a wide range of individual
solutions that meet the strictest GMP and FDA requirements, including:
- Semi-automatic and automatic filling and capping systems;
- Volumetric and gravimetric filling;
- Sterile filling and capping lines.

ECI Packaging Ltd (USA)
Представництво в Україні:
Україна, 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 4, оф. 6
Branch Office in Ukraine:
Off. 6, 4, Shota Rustaveli Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 490-58-03
office@eciltd.kiev.ua
www.ecipack.com

Представлені торгові марки: Steriline, Romaco Macofar, Romaco Noack,
Romaco Promatic, Romaco Unipac, Romaco Siebler, Romaco Kilian, Romaco
Bosspak, FrymaKoruma, HAPA.
ECI Packaging Limited є провідним постачальником пакувального і
технологічного обладнання для фармацевтичної промисловості. На
ринку СНД з 1993 року компанією реалізовано понад 3000 проектів. ECI є
офіційним представником таких брендів: Romaco, Steriline, FrymaKoruma,
HAPA. Асортимент продукції: лінії асептичного розливу, ізолятори,
блістерні і тубонаповнюючі машини, таблет-преси, пакувальники у стріпи,
у коробки, машини для рахування таблеток, технологічне обладнання,
друкарське та ін.
ECI Packaging Limited has been working in CIS market since 1993 and is the
leading supplier of packaging and processing equipment for pharmaceutical
industry with over 3000 projects completed. ECI is the official distributor of
such brands as Romaco, Steriline, FrymaKoruma, HAPA. Our portfolio includes:
aseptic filling lines, isolators, blister, cartoning, tube filling lines, strip packaging
lines, tablet-presses, tablet counting machines, processing equipment, printing
and labeling machines.
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GECITECH
10, Joseph-Marie Jacquard, Mions, France
+33 (478) 20-65-25
+33 (478) 21-85-60
mail@gecitech.fr
www.gecitech.com

Представлені торгові марки: GSI, TRESSIL, DEPOTAL, NITRIFOOD.
GECITECH спеціалізується на виробництві гнучких шлангів та
фітингів з нержавіючої сталі для харчової, хімічної, фармацевтичної,
біотехнологічної та косметичної промисловості. Повний асортимент
гнучких силіконових, гумових і термопластичних шлангів (PFA, PTFE,
МЗС, і т.д.) може задовольнити запити будь-якого клієнта. Всі продукти
виробляються в нашій майстерні і відповідають міжнародним стандартам:
FDA, USP, BFR, ATEX, Європейському стандарту 1935/2004, і т.д. Компанія
сертифікована за стандартами ISO 9001 з 2005 року.
GECITECH specializes in the manufacture of flexible hoses and stainless steel
fittings for the food, chemical, pharmaceutical, biotechnology and cosmetic
industries. Our full range of flexible silicone, rubber and thermoplastics
hoses (PFA, PTFE, MFA, etc) can answer any customer’s need. All products
are manufactured in our workshop and meet international standards: FDA,
USP, BFR, ATEX, European Regulation 1935/2004, etc. The company has been
ISO 9001 certified since 2005.

HARKE Pharma GmbH
1, Xantener Strasse, Mülheim,
Nordrhein-Westfalen, 45479, Germany
+49 (2083) 069-23-00
+49 (2083) 069-22-70
dry@harke.com
www.harke.com

Представлені торгові марки: Pharmacoat, Metolose, HPMC phtalate,
AQOAT, L-HPC, PVP, Gohsenol, Cellets, Shellac, PEO, МСС, Carbomer.
Ви змінюєтесь – ми створюємо можливості!
HARKE Pharma є технічно орієнтованим дистриб'ютором, головний офіс
розташований в Мюльхаймі-на-Рурі, Німеччина. Компанія працює у
галузі фармацевтичних технологій і харчової промисловості.
Ключові компетенції охоплюють поліпшення фармако-технологічних
характеристик складів, матричні системи, жувальні і ородисперсні
таблетки, покриття, пелети і т.п. Пропоновані продукти виробляються
відповідно до правил GMP в Німеччині, Японії та Іспанії. Скористайтеся
нашим досвідом в розробці складів і технологій для класичних і нових
лікарських форм.
You innovate – we enable!
HARKE Pharma is a technological driven distribution company based in Mülheim,
an der Ruhr, Germany active in the field of pharmaceutical technology.
Core competencies span from coatings, SR-Matrices, tabletting aids, pellet systems
to granulation binders, to be realized by cellulose derivatives, PVA, PEO or various
blends – all of which produced according GMP rules in Germany and Japan.
Benefit from our experience about modern techniques to set up modern
formulations for classical dosage forms or to gain value with new dosage
forms.
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INTERTECH Corporation
Представництво у Києві:
Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська 2, оф. 304
Suite 301, 3, Commerce Drive, Atkinson, NH 03811, USA
+380 (44) 230-23-73
intkiev@intertech-corp.com.ua
intdon@intertech-corp.com.ua
intertech@utel.net.ua
www.intertech-corp.ru

Представлені торгові марки: Thermo Fisher Scientific, TA Instruments.
INTERTECH Corporation – американська компанія, офіційний представник
компаній Thermo Fisher Scientific, TA Instruments на території країн СНД.
Спеціалізується на постачанні аналітичних приладів для промислових,
виробничих і науково-дослідних лабораторій.
У переліку устаткування, що поставляється, такі прилади як:
- атомно-абсорбційні спектрометри;
- атомно-емісійні спектрометри з індуктивно-зв'язаною плазмою;
- мас-спектрометри з плазмовим джерелом;
- ІЧ-ФУР'Є спектрометри і мікроскопи, Раман спектрометри;
- спектрофотометри ультрафіолетової/видимої області;
- устаткування для термоаналізу (ТГА, ДМА, ДСК, ТМА) і реології;
- скануючи зондові мікроскопи;
- системи для наномеханічних випробувань (наноіндентери);
- устаткування для вимірювання газів у навколишньому повітрі і
технологічних потоках.
У числі користувачів устаткування, що поставляється компанією,
найбільші промислові, перероблюючі і виробничі підприємства України,
а також цілий ряд науково-дослідних інститутів Національної Академії
Наук України.
INTERTECH Corporation is the American company, which is the official
representative of Thermo Fisher Scientific, TA Instruments, on the territory of
countries of the CIS.
INTERTECH Corporation specializes on supplying of analytical devices for the
industrial, manufacturing and research laboratories.
Equipment supplied is:
- atomic absorption spectrometers;
- inductively coupled plasma optical emission spectrometers;
- inductively coupled plasma mass spectrometers;
- FT-IR spectrometers and microscopes, Raman spectrometers;
- UV-Visible spectrophotometers;
- equipment for thermal analysis (TGA, DMA, DSC, TMA) and rheology;
- scanning probe microscope systems;
- systems for nanomechanical testing (Nanoindenters);
- equipment for measurement of gases in ambient air and workflows.
Users of equipment supplied are the largest industrial, processing and
manufacturing concerns of Ukraine and many research institutes of National
Academy of Sciences of Ukraine.

KINEMATICA у Центральній та Східній Європі
KINEMATICA Office in Central and Eastern Europe
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Ак. Палладіна, 44, оф. 105
Off. 105, 44, Ac. Palladina Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 422-61-27
office@kinematica.com.ua
www.kinematica.com.ua

Представлена торгова марка: KINEMATICA.
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Винахідник технології ротор/статор, компанія Kinematica пропонує
високоякісне лабораторне обладнання, системи для пілотного і
промислового виробництва для:
- диспергування;
- змішування;
- гомогенізації;
- емульгування;
- підготовки проб;
- аерування/спізнення;
- прискореного екстрагування.
Асортимент обладнання охоплює диспергатори POLYTRON® і MEGATRON®,
мішалки BIOTRONA®, лабораторні міксери MICROTRON®, засоби для
подрібнення для лабораторій POLYMIX®, реактори REACTRON®.
Inventor of the rotor/stator technology, company Kinematica offers its clients
high-quality laboratory equipment, systems for pilot plants and machine for
large scale industrial production for:
- Dispersing;
- Mixing;
- Homogenizing;
- Emulsification;
- Samples preparation;
- Foaming;
- Extraction Acceleration.
Our extensive range includes dispersing machines POLYTRON® and MEGATRON®,
stirrers BIOTRONA®, laboratory mixers MICROTRON®, laboratory milling and
mixing units POLYMIX®, reactors REACTRON®.

LLG-Ukraine
Україна, 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 14
14, Beresniakivska Str., Kyiv, 02152, Ukraine
+380 (44) 295-47-17
Info@llg-ukraine.com.ua
www.llg-ukraine.com.ua

Представлені торгові марки: LLG-Labware, Arctiko, Pol-Eko-Aparatura,
Hettich, Hirschmann, Miele, Behr Labor-Technik, Memmert, Binder, Bruins
Instruments, Zeltex, NDC, Atago, Vitlab, Hamilton, Duran Group, Ika, Kern,
Nabertherm, Buchi, Sartorius, Mettler Toledo, Whatman, Hellma, Julabo,
Macherey-Nagel, Fritsch, Eppendorf, HANNA Instruments, Brand, AQUALYTIC,
RETSCH GmbH, ISOLAB, WALDNER, Bibby Scientific, Stuart, Jenway.
Компанія LLG-Ukraine спеціалізується на постачанні всіх видів лабораторного обладнання. До Ваших послуг наш багаторічний досвід роботи
на міжнародному ринку.
Наша головна мета – успішні взаємовигідні відносини з клієнтами.
Комплексне оснащення лабораторій. Обладнання від найкращих
європейських виробників по найвигіднішим цінам.
Гарантійне, сервісне та постгарантійне обслуговування обладнання.
Проведення IQ/OQ/PQ валідацій.
Ви формулюєте завдання - Ми знаходимо рішення!
LLG-Ukraine – is specializing in sales of all type of laboratory equipment,
consumables and daily-need products for laboratories from many well-known
manufacturers. You can rely on our good experience on the international market.
A distinctive feature of our company is an integrated approach to solving customer
problems, and presented huge stock of supplies and glassware for laboratories in
the city of Odesa and Kyiv. We also offer high quality service, warranty and post
warranty service. IQ/OQ/PQ validation of equipment. Our experienced and trained
service team is always ready to solve any problems our customers can face.
You put the task – we give you a solution!
WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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Parle Elizabeth Tools
202, Rajvidesh, Prime Industrial Complex,
Vasai, Mumbai, India
+91 (250) 645-68-48
+91 (250) 663-22-66
gakulkarni@parle-elizabeth.com
www.parle-elizabeth.com

Представлені торгові марки: Parle, Elizabeth, Leepak, Viswill, Kovai, SSPM.
Parle Elizabeth Tools є лідером з продажу обладнання для виробництва
ліків «Eliza Tool». Серії «Tool Сare» пропонують таке обладнання, як
Automatic Tool Polish Machine, Ultrasonic Cleaning Equipment, Digital
Inspection Kits, Storage Cabinet for Punches&dies. «Eliza-Tool» також тепер
пропонує змінні частини для блістерних машин. Крім цього, компанія
виробляє обладнання для виробництва пігулок «Eliza-Press», розмір
якого коливається від економного лабораторного типу до моделей з
високою вихідною потужністю AWC.
Parle Elizabeth Tools is the leader in Tablet Compression Tooling “Eliza Tool”.
“Tool Care” series of tooling maintenance equipment such as Automatic Tool
Polish Machine, Ultrasonic Cleaning Equipment, Digital Inspection Kits, Storage
Cabinet for Punches&dies are also offered. “Eliza-Tool” is now also equipped to
offer change parts for Blistering machines. The company also produces Tablet
Press “Eliza-Press” which ranges from Economical small laboratory type to high
output AWC models.

SPECTRO Analytical Instruments GmbH
(представництво в Україні)
SPECTRO Analytical Instruments GmbH
Україна, 01011, м. Київ, вул. П. Мирного, 17-45
10, Boschstrasse, Kleve, D-47533, Germany
+380 (44) 222-91-63
+49 (2821) 8-92-0
spectro-ukraine@ua.fm
spectro.sales@ametek.com
www.spectro.com

Представлена торгова марка: SPECTRO.
Фірма «СПЕКТРО» (Spectro Analytical Instruments GmbH) є провідним
у світі виробником оптичних емісійних та рентгенофлуоресцентних
спектрометрів. На сьогоднішній день у всьому світі використовується
більш ніж 33 000 приладів з маркою «СПЕКТРО».
«СПЕКТРО» пропонує широку гаму портативних та стаціонарних
Spark-OES, ICP-OES, ICP-MS, EDXRF, XRT - спектрометрів, кoжен з
яких виробляється за замовленням, для задоволення найрізніших
аналітичних потреб у промисловості, науці та в охороні навколишнього
середовища.
Company SPECTRO Analytical Instruments GmbH is world leader in
manufacturing of optical emission and XRF spectrometers. Now more than
33000 instruments with SPECTRO logo are installed worldwide.
SPECTRO offers wide range of portable and stationary Spark-OES, ICP-OES,
ICP-MS, EDXRF, XRT – spectrometers, which are tailored for satisfaction
of different analytical requirements in industry, science and environment
protection.
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Аллхім, ТОВ
Allhim, Ltd.
Україна, 61093, м. Харків, вул. Рилєєва, 17/2
17/2, Ryleeva Str., Kharkiv, 61093, Ukraine
+380 (57) 712-32-18
khma@ukr.net
www.allhim.com.ua

Представлені торгові марки: Антех, Экохим, ВЗОР, РосмаПлюс, Оліс,
ТехноВаги, Memmert, Retsch, Pol-Eco, GFL, Неохром, Термоінжиніринг.
Компанія «АЛЛХІМ» займається комплексним оснащенням лабораторій
хімічними реактивами, посудом, поживними середовищами,
лабораторним обладнанням та меблями. Представляємо заводвиготовлювач хроматографічного обладнання «Неохром».
The “Allhim” Company is engaged in complex equipment of laboratories
with reagents, glassware, fluids, laboratory equipment and furniture. The
manufacturer's representative of chromatographic equipment is brand
“Neohrom”.

АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ALT Ukraine, Ltd.
Україна, 02002, м. Київ, вул. Луначарського, 4-А
4-А, Lunacharskogo Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 492-72-70
+380 (44) 492-72-71
info@alt.ua
www.alt.ua
www.alt.agilent.ua

Представлені торгові марки: Agilent Technologies, Эмсимед, Эмсилаб,
Leica Microsystems, Leica Biosystems, Haemonetics, Olympus, Hitachi,
Healcerion, Promoreha, Эксперт, Thermo Scientific, Applied Biosystems,
Invitrogen, Gibco, Seegene, Abbott Molecular (Vysis).
ТОВ «АЛТ Україна Лтд» - одна з небагатьох компаній, що активно
розвивається і представляє собою особливо надійну компанію
на українському ринку медичного, лабораторного аналітичного
обладнання, обладнання для молекулярної біології та генетики, а також
медичних і лабораторних інформаційних систем.
Компанія створена більше 9 років тому, але вже по праву займає місце
провідного системного інтегратора і постачальника комплексних рішень
для передових лабораторій, як вітчизняних, так і закордонних.
Завдяки багаторічній та плідній роботі команди професіоналів
Портфоліо компанії включає безліч успішних проектів для медичної,
екологічної, криміналістичної та судової, аграрної та харчової, медичної
та фармацевтичної, нафтохімічної та газопереробної, металургійної,
хімічної, енергетичної, сільського господарства та інших галузей
промисловості України.
ALT Ukraine Ltd Company is one of the few companies that is actively developed
and is a particularly reliable company on the Ukrainian market of laboratory
analytical equipment.
The company was founded more than 9 years ago but it rightly occupies place
of the leading system integrator and provider of comprehensive solutions for
advanced laboratories, both national and foreign.
Thanks to many years of fruitful work of our team of professionals, ALT Ukraine
Ltd continues to increase capacity in order to consolidate as a perfect market
leader in sophisticated laboratory and analytical equipment.
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Альянс-КМ, ТОВ
Alyans-KM

Ароніс Кодінг-Системи, ТОВ
Aronis Coding-Systems, Ltd.

Україна, 03041, м. Київ, вул. Блакитного, 13
13, Blakytnogo Str., Kyiv, 03041, Ukraine
+380 (44) 258-05-55
www.alyans-km.com.ua

Представлена торгова марка: Videojet.
Сучасні технології промислового маркування. Обладнання для нанесення лазерного, краплеструменевого, термотрансферного маркування
компанії Videojet. Технічне обслуговування та забезпечення витратними
матеріалами.
Up-to-date technologies for industrial marking. Laser, ink-jet and thermotransfer printers Videojet. Technical support and supply of consumables.

Аналітек, ТОВ
Analytec, Ltd.
Україна, 04112, м. Київ, вул. Шамрила Тимофія, 11
11, Shamryla Tymofiya Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 456-62-13
+380 (44) 456-62-14
office@analytec.com.ua
www.analytec.com.ua

Представлені торгові марки: Waters (USA), Merk Millipore (USA).
ТОВ «Аналітек» - ексклюзивний дистриб`ютор фірми Waters, здійснює
продаж, установку та обслуговування лабораторного та аналітичного
обладнання всесвітньовідомих фірм:
- Waters (USA): надпродуктивна рідинна хроматографія, високоефективна рідинна хроматографія, масспектрометрія.
- Merk Millipore (USA): лабораторні системи очищення води (від 3 до
180 л/год), мікробіологічний контроль, фільтрація.
Ми гарантуємо своїм партнерам:
- допомогу у виборі обладнання, яке найбільш відповідає задачам, що
стоять перед замовником;
- своєчасну доставку та установку обладнання;
- поставку запчастин та витратних матеріалів;
- кваліфіковане сервісне обслуговування.
Analytec Ltd is the exclusive distributor of Waters Corporation in Ukraine and
official representative of Merk Millipore. We offer to our partners the most
supreme and reliable equipment from the world famous producers:
- Waters (USA): Ultra Performance Liquid Chromatography, High Pressure
Liquid Chromatography, Mass-spectrometry.
- Merk Millipore (USA): laboratory water purification systems (3 – 180 lph),
microbiology, filtration.
We guarantee to our partners:
- Consultative help during equipment choosing;
- Delivering and installation of equipment;
- Spare parts and expendables;
- Qualified service.
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Україна, 03113, м. Київ, вул. Дружківська, 10, оф. 305-Л
Off. 305-L, 10, Druzhkivska Str., Kyiv, 03113, Ukraine
+380 (44) 400-08-99, 400-07-99
+380 (44) 456-42-90
aronis@aronis.com.ua
www.aronis.com.ua

Офіційний представник провідних виробників устаткування для
маркування та етикетування, запасних частин і витратних матеріалів.
Official representative of leading manufacturers of equipment for marking and
labeling, spare parts and consumables.

АТМА, ТОВ
АТМА, Ltd.
Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31
31, Shchorsa Str., Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 201-04-60
+380 (44) 522-92-23
info@atma.kiev.ua
www.atma.ua

Провідний постачальник професійно-прибирального обладнання
(сервісні та прибиральні візки, мопи, щітки та інше).
Компанія пропонує широкий вибір професійних миючих засобів,
продуктів для ароматизації та дезінфекції, санітарно-гігієнічного
обладнання (сушарки для рук та волосся, дозатори рідкого мила, тримачі
туалетного паперу та паперових рушників), а також витратні матеріали
(туалетний папір, паперові рушники, серветки, рідке мило).
Company ATMA has been working on the Ukrainian market since 1998 year and
at the moment is a leading importer of professional cleaning equipment (service
and cleaning trolleys, mops, brushes, cloths). We also purpose a wide range of
professional detergents, aromatizing and disinfection goods, sanitary-hygienic
equipment (hand and hair dryers, liquid soap dispensers, paper products
dispensers, bins, bathroom accessories).
Always you can find a big variety of auxiliary materials of our own production
(toilet paper, paper hand towels, napkins, liquid soap, disposal bags, etc.).

БВТ Україна, ТОВ
BWT Ukraine, Ltd.
Україна, 03680, м. Київ, провул. Радищева, 8
8, Radyshcheva Lane, Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 390-76-18
+380 (44) 390-76-19
info@bwt.ua
www.bwt.ua

Представлена торгова марка: BWT.
BWT – провідна європейська компанія в сфері виробництва водопідготовчого обладнання та рішень «під ключ» для фармацевтичних
чистих середовищ. Пропонує своїм клієнтам проектування та монтаж
систем генерації, зберігання і розповсюдження води очищеної (PW), води
високоочищеної (HPW), води для ін’єкцій (WFI) та чистого пару (CS). Надає
повний спектр проектних рішень, починаючи від визначення проекту
та його оптимізації, вибору технології та автоматизації, виробництва,
валідації та документації і до введення в експлуатацію.
WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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BWT is the leading European company in the production of water treatment
equipment and turnkey solutions for clean media. Company offers its customers
engineering and installation of generation, storage and distribution systems of
purified water (PW), highly purified water (HPW), water for injection (WFI) and
pure steam (CS).
BWT delivers complete project solution, ranging from project identification and
optimization, process and automation engineering, production, validation and
documentation through to commissioning, training and full customer support
for all clean utility applications.

Біола, ПП
Biola, PE
Україна, 79010, м. Львів, вул. Римлянина, 5
5, Rymlyanyna Str., Lviv, 79010, Ukraine
+380 (32) 244-86-76, 77, 78
+380 (32) 244-86-76
office@biola-lab.com
www.biola-lab.com

Представлена торгова марка: R-Biopharm-AG.
ПП "Біола" працює в області втілення в лабораторну практику сучасних
високоефективних методів контролю якості та безпеки продовольчої
сировини, готової харчової продукції, кормів та контролю якості
сировини для виробництва фармацевтичної продукції.
ПП «Біола» – ексклюзивний дистриб’ютор німецької компанії R-Biopharm
AG в Україні.
Компанія R-Biopharm AG – всесвітньовідомий виробник високоякісних
тест-систем для аналізу продовольчої сировини, продуктів харчування
та кормів. Ферментативний Біо Аналіз, аналіз вітамінів та амінокислот,
сліди ксенобіотиків: мікотоксинів, гормонів, анаболіків, антибіотиків,
фікотоксинів, фальсифікації, ГМО, харчові алергени, матеріали ризику та
мікробіологія. Обладнання, програмне забезпечення, витратні матеріали
та аксесуари.
Biola Private Company works in laboratory practice implementation of modern
highly effective methods of quality and safety of food ingredients, finished food
goods, feed, and quality control of raw materials for pharmaceutical products. “Biola”
Private Enterprise is an exclusive distributor of German company. R-Biopharm
AG in Ukraine. The company R-Biopharm AG is a world-known manufacturer of
high quality test systems for analysis of food stuffs, food and feed. R-Biopharm
company offers tests for enzymatic analysis, analysis of vitamins and amino acids,
mycotoxins, hormones, anabolics, antibiotics, ficotoxins, GMOs, food allergens,
material so frisk and microbiological research, as well as equipment, software,
expendables and accessories. “Biola” Private Enterprise conducts consultations
and “turnkey” laboratory equipment.

Бютлер&Партнер, ТОВ
Butler&Partner, Llc.
Україна, 03680, м. Київ, Ак. Палладіна, 44, оф. 105
Off. 105, 44, Ac. Palladina Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 422-61-27
office@butlerpartner.com
www.butlerpartner.com

Представлені торгові марки: KINEMATICA, COMAS, Frewitt, Fuchs,
Bergami, Russell Finex, Riera Nadeu, GDN, Cora.
Українсько-швейцарська компанія «Бютлер&Партнер» пропонує технічні
консультації й обладнання та системи для лабораторій і виробництва
для фармацевтичної/косметичної, хімічної і харчової галузей.
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Ми надаємо рішення та системи «під ключ»:
- Водоочищення і водопідготовка, чистий пар;
- Подрібнення, помел, диспергування;
- Просіювання;
- Змішування, гомогенізація, емульгування, аерування;
- Дозування, транспортування матеріалів;
- Центрифуги, сушки;
- Реактори, шейкери, шейкери-інкубатори;
- Контейнери з нержавіючої сталі;
- Дозування рідин, розлив, закупорка;
- Пакування: блістерні машини, наповнення тюбиків, картонажне
обладнання.
Butler&Partner is a Ukrainian-Swiss technical Consulting company offering
Equipment and Systems for laboratory and production processes in the
Pharmaceutical/Cosmetic, Chemical and Food industry.
We provide solutions and turn-key installations for:
- Water purification and sterile steam;
- Milling, dispersing;
- Sieving and sifting;
- Mixing, homogenizing, emulsifying and foaming;
- Dosing, feeding, conveying;
- Centrifuges, dryers, fluid bed;
- Reactors, shakers and shakers-incubators;
- Stainless steel drums;
- Liquid dosing, filling, capping;
- Packaging machines: blister machines, tube filling, cartooning.

ГЕНРІХ, ПП
HENRICH, PE
Україна, 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 1
1, Zmerynska Str., Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 403-82-50
+380 (44) 403-82-51
henrich@henrich.com.ua
www.henrich.com.ua

Представлена торгова марка: Markem-Imaje.
ПП Генріх є офіційним представником французької компанії MarkemImaje - глобального постачальника рішень в області маркування
і відстеження продукції. Для фармацевтичної промисловості ми
пропонуємо широкий спектр обладнання для маркування лікарських
засобів на всіх стадіях виробництва. Наше обладнання здатне
друкувати DATAMATRIX коди на упаковку згідно стандарту GS1 ECC200.
Також ми пропонуємо програмне забезпечення для подальшого
відстеження виробленої продукції.
PE Henrich is the official distributor of French company Markem-Imaje –
global supplier of equipment for marking and track&tracing of the
products. For pharmaceutical industry we provide the wide range of
printers for medicines marking on all production stages. Our equipment
is able to print DATAMATRIX codes on the packaging due to GS1 ECC200
standard. We also offer special software for tracking the already marked
products.
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ГЛОБАЛ ТРАНСЛЕЙШН СЕРВІСЕЗ 1+1
Global Translation Services 1+1
Україна, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 104-Б, оф. 5
Off. 5, 104-B, Peremogy Ave., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 209-65-03
info@gtsoneplusone.com
www.gtsoneplusone.com

Global Translation Sevrices 1+1 – це велика компанія, що динамічно
розвивається і має багаторічний досвід ефективної роботи у сфері
перекладацьких послуг. За час свого існування, успішно пройшла
ряд міжнародних аудитів з якості перекладів і отримала престижні
сертифікати з перекладацької діяльності. Структурні підрозділи бюро
перекладів GTS 1+1 працюють у Польщі, Німеччині та Китаї.
Global Translation Sevrices 1+1 is a large company of dynamic development
and many years’ efficient work experience in the sphere of translation services.
For its life time it has successfully underwent a range of international audits with
regard to the issue of translation quality, and obtained prestigious certificates
for translation services. Structural sub divisions of GTS 1+1 Translation Bureau
operate in Poland, Germany and China.

ДОМІНАНТА
DOMINANTA
Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17/21
17/21, Baggovutivska Str., Kyiv, 04107, Ukraine
+380 (44) 483-77-03 /09/13/18
office@domino-kiev.com.ua
www.domino-kiev.com.ua

Представлені торгові марки: DOMINO (Великобританія), KEY
TECHNOLOGY (США), LOMA (Великобританія), INTREX (Польща),
MECKELBORG (Фінляндія).
Фірма ДОМІНАНТА з 1997 року успішно працює на ринку України,
представляючи світових лідерів – виробників різноманітного
обладнання: DOMINO (Великобританія) – маркуюче обладнання, KEY
TECHNOLOGY (США) – сортувальники, інспектори, спецконвейєри,
LOMA (Великобританія) – інспектуюче, зважувальне обладнання та
металодетектори, INTREX (Польща) – аплікатори самоклеючих етикеток,
TROJANLABEL (Данія) – принтери друку кольорових етикеток, PRIMERA
(Германія) – аплікатори самоклеючих етикеток.
Company DOMINANTA has been successfully working in the Ukrainian market
since 1997, representing various world leading equipment manufacturers:
DOMINO (UK) – coding and marking equipment, KEY TECHNOLOGY (USA) –
sorting, inspecting equipment and special conveyors, LOMA (UK) – inspection,
weighing equipment and metal detectors, INTREX (Poland) self-adhesive
labels applicators, TROJANLABEL (Denmark) – printers for printing color labels,
PRIMERA (Germany) – self-adhesive labels applicators.

проекту до введення об’єкту в експлуатацію. Структура компанії включає
досвідчене проектне та конструкторське бюро; високотехнологічне та
потужне виробництво конструкцій, обладнання та комплектуючих; а також
кваліфікований монтажний підрозділ. За довгі роки на ринку компанія
ввела в експлуатацію десятки фармацевтичних, медичних та лабораторних
об’єктів. Найкраща наша реклама – рекомендація наших клієнтів.
EСOTEP was founded in1991. Our main competence is full support of GMP
and medical projects from conceptual design to commissioning. The company
structure includes experienced engineering design office; high-tech and powerful
production department; as well as skillful installation team. During our history,
we commissioned dozens of pharmaceutical, medical and laboratory projects.
Our best advertisement is the recommendation of our customers.

ЕксімКаргоТрейд, ТОВ
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
Україна, 03115, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1-А, оф. 294
Off. 294, 1-A, Mykilsko-Slobidskaya Str., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 499-84-97
+380 (44) 541-04-28
info@ukrtrade.ru
www.ukrtade.ru

ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» пропонує комплексне оснащення лабораторій
медичного та промислового призначення.
EXIMCARGOTRADE LTD offers the complex equipment of laboratories medical
and industrial direction.

ЕСМ Україна, ТОВ
ECM UKRAINE, Llc.
Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 86
86, Frunze Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (62) 207-46-59
+380 (44) 501-74-15
info@ecm-ukraine.com.ua
www.ecm-ukraine.com.ua

Представлені торгові марки: TSI, Amira, Aeroqual, S::CAN.
ТОВ «ЕСМ УКРАЇНА» спеціалізується на проектуванні, поставці, монтажу
та пусконалагоджувальних роботах систем та приборів для контролю
чистих приміщень, вентиляційних систем, екологічного та технологічного
моніторингу.
“ECM UKRAINE” LLC is focused on engineering, supply, installation and
commissioning of instrumentation and systems for clean room monitoring,
ventilation systems, ecology and technology monitoring.

ІНТЕРО, ТОВ
INTERO, Ltd.

Екотеп, ТОВ
Ecotep, Llc.
Україна, 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5, оф. 305
Off. 305, 5, Zapadynska Str., Kyiv, 04123, Ukraine
+380 (44) 430-49-04
+380 (44) 430-06-83
ecotep@cleanroom.com.ua
www.cleanroom.com.ua

Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11-Б, оф. 43-45
Off. 43-45, 11-B, Biloruska Str., Kyiv, 04119, Ukraine
+380 (44) 483-93-08
+380 (44) 483-91-23
office@intero.ua
www.intero.ua

Компанія ЕКОТЕП заснована у 1991 році. Головна компетенція – повне
супроводження GMP та медичних проектів: від концептуального

Представлені торгові марки: Leica Microsystems, Leica Biosystems,
NovaTec Immundiagnostica, HTL, Bioreba, Neogen, Loewe, Biochrom.
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Авторизований дистриб’ютор компанії Leica, офіційний представник
Biochrom, Arctiko, HTL, NovaTec Immundiagnostica та інших провідних
виробників лабораторного обладнання та тест-систем.
Поставка і сервісне обслуговування:
- Mікроскопи, стереомікроскопи, конфокальні лазерні системи,
мікротоми, гістологічне, патоморфологічне обладнання, цифрові
камери для мікроскопії;
- Тест-системи для імуноферментного аналізу;
- Тест-системи для діагностики хвороб рослин;
- Аналітичне обладнання;
- Обладнання для дозування рідин.
- Загальнолабораторне обладнання: морозильні і холодильні камери,
центрифуги, витяжні і ламінарні шафи.
INTERO Ltd is authorized distributor of Leica, official distributor of Biochrom,
Arctiko, HTL, NovaTec Immundiagnostica and other leading manufacturers of
laboratory equipment.
Supply and Service:
- Microscopes, stereomicroscopes, laser scanning confocal microscopes,
microtomes and equipment for specimen preparation, digital cameras, software;
- Analytical instruments;
- Liquid handling devices;
- Test-kits for plant disease;
- ELISA kits;
- Laboratory equipment: refrigerators and freezers, centrifuges, laminars and
fume cupboards.

КАТЕГОРУМ, ТОВ
CATEGOROOM, Ltd.
Україна, 10020, м. Житомир, вул. Л. Шевцової, 7/4
7/4, L. Shevtsova Str., Zhytomyr, 10020, Ukraine
+380 (67) 254-36-04
superstah@categoroom.com
www.categoroom.com

Виготовлення та зведення «під ключ» комплексів «чистих приміщень» для:
- фармацевтичної галузі;
- медицини (клініки, лікарні);
- підприємств харчової промисловості;
- підприємств радіо- та мікроелектонної апаратури тощо.
Manufacturing and construction “clean room” systems for:
- The pharmaceutical industry;
- Medicine (clinics, hospitals);
- Food industry;
- IT industry.

КІТМЕД, ВФ, ТОВ
CITMED, Ltd.
Україна, 03049, м. Київ, а/с 61
P.O. box 61, Kyiv, 03049, Ukraine
+380 (44) 277-40-19
+380 (44) 236-88-59
+380 (44) 277-85-69
office@citmed.kiev.ua

Представлені торгові марки: NITRITEX, BIOCLEAN, CONTEC, TEXWIPE,
BAG Healthcare, MESALAB.
Є ексклюзивним представником NITRITEX в Україні та виконує поставки
захисного одягу для роботи з цитостатиками та матеріалів (серветки,
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липкі килимки, папір), одноразового та багаторазового одягу
(комбінезони, рукавички, маски, бахіли), черевиків, окуляри для чистих
приміщень клас 100 (А/В).
Є ексклюзивним представником BAG Healthcare GMBH постачає біологічні
індикатори для проведення контролю процесів стерилізації рідин, хімічні
індикатори, індикатори радіаційної стерилізації, індикаторні наклейки.
Постачає прибиральний інвентар CONTEC INC (возики з нержавіючої
сталі, тримачі мопів, мопи) та матеріали для відбору проб при валідації
очисток серветки, сваби.
Рулони пакети для стерилізації.
Cleanroom goods:
- Coveralls, Mask NITRITEX
- wipers CONTEC, TEXWIPE, NITRITEX
- mopping systems CONTEC
- swabs TEXWIPE, CONTEC
- Chemical and biological indicators for sterilization process validation BOWI
DICK, HELIX TEST
- Cleanroom Mats NITRITEX
- Cleanroom Google

ЛЕКО Україна, ПП
LECO UKRAINE, PE
Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, оф. 1-С
Off. 1-С, 4, Mykola Hrinchenko Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 494-17-20/21
+380 (44) 390-45-93
info@leco.com.ua
www.ua.leco-europe.com

Представлені торгові марки: LECO, Instron, R.B. Automazione.
LECO Corporation – виробник обладнання для контролю якості сировини
і продукції в коксохімії, металургії, машинобудуванні, енергетиці,
сільському господарстві, аналiзі хімічного складу металу, вугілля, коксу,
спектрометрія та мас-спектрометрія; петрографія і металографія; аналіз
змісту газів у металах.
INSTRON-Division of ITW Limited – виробник обладнання для механічних
випробувань. INSTRON пропонує електромеханічні та сервогідравлічні
машини для статичних та динамічних випробувань, випробувань на
втому, ударних випробувань, випробувань на твердість, та багатьох
інших.
R.B. Automazione виробник обладнання для аналізу вугілля, коксу,
залізних руд та агломератів. Обладнання використовується на
коксохімічних заводах, металургійних підприємствах, шахтах, ГОК та
інспекційних компаніях.
LECO Corporation - principal activity is in: Organic/inorganic; Elemental analysis;
Spectrometry and Mass spectrometry; Petrography/Metallography; Microscopy;
Image Analysis.
INSTRON-Division of ITW Limited is a producer of machines and systems for the
mechanical testing of different materials and components. For the application
task solutions INSTRON-Division of ITW Limited offers the electromechanical
and servo hydraulic system for the static, dynamic, fatigue, impact and hardness
testing according to international test standards.
R.B. Automazione is producer of analytical equipment for coal, coke, iron ores
and agglomerates. Equipment used in coke producing plants, steel mills, mines,
enrichment plants and inspection companies.
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МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
MACROLAB, Ltd.
Україна, 03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 122/1, к. 91
Fl. 91, 122/1, 40-years of October Ave., Kyiv, 03127, Ukraine
+380 (44) 258-34-01
+380 (44) 258-34-02
info@macrolab.com.ua
www.macrolab.com.ua

Представлені торгові марки: Retsch, CEM, Metkon, Innovatest, ARUN,
PANalytical, Carbolite, CLAISSE.
Компанія МАКРОЛАБ ЛТД спеціалізується на поставках та обслуговуванні
сучасного лабораторного обладнання для визначення:
- хімічного та фазового складу металів, сплавів, мінералів та ін.
- підготовки проб для подальших аналізів.
Компанія МАКРОЛАБ ЛТД пропонує прилади для вирішення наступних
задач:
ПРОБОПІДГОТОВКИ для XRF, XRD, AA, ICP-OES, S-OES, металографії та
петрографії:
- щокові дробарки, планетарні, шарові, дискові, роторні, ножові та ріжучі
млини, механічні ступки, просіюючі машини, ділителі проб, преси для
виготовлення таблеток для XRF;
- системи прискоренoї мікрохвильової кислотної мінералізації для
подальшого аналізу методами ІСP-ОЕS і АА, системи для екстракції,
озолення, мікрохвильового синтезу, експрес визначення білку, жиру та
вологи;
- підготовка проб для металографічних та петрографічних досліджень,
абразивні та прецизійні відрізні станки, шліфувально-полірувальні
станки, преси гарячого та холодного запресовування;
- газові та електричні установки для сплавлення скляних дисків в
золотоплатинових тиглях для РФА та підготовки кислотних розчинів для
ІСP-ОЕS і АА.
ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО ТА ФАЗОВОГО СКЛАДУ:
- рентгенофлуоресцентні спектрометри та дифрактометри;
- мобільні та стаціонарні іскрові оптико-емісійні спектрометри;
- аналізатори для визначення CS/ONH і дифузії водню в металах та
сплавах.
МУФЕЛЬНІ ТА СУШИЛЬНІ ШАФИ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ харчових продуктів, зерна, комбікормів,
визначення білку, жиру, клітковини методами К’єльдаля, Сокслета, Дюма.
ВИЗНАЧЕННЯ ТВЕРДОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ:
- твердоміри по Брінелю;
- твердоміри по Роквеллу;
- твердоміри по Віккерсу;
- мікротвердоміри.
Поставка приладів супроводжується запуском в експлуатацію, навчанням,
методичним супроводженням, гарантійним та післягарантійним
обслуговуванням.

Манулі Україна Лтд, Спільне українсько-італійське ТОВ
Manuli Ukraine, Ltd.
Україна, 03680, м. Київ, вул. Малинська, 18
18, Malynska Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 502-12-37
+380 (44) 537-3148
techno@manuli.ua
www.manuli.ua

Представлені торгові марки: SIAT, BANDALL, SmiPack, Manuli, Zanasi.
СУІ ТОВ «Манулі Україна Лтд» входить до складу Manuli Stretch Group.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Група постійно інвестує в дослідницьку роботу, інновації, якість продукції
та охорону навколишнього середовища.
Працюючи на українському ринку з 1997 року, СУІ ТОВ «Манулі Україна
Лтд» займається комплексними рішеннями для кінцевих стадій
пакування. Компанія є офіційним представником відомих європейських
виробників пакувального обладнання (SmiPack, SIAT, BandAll, Zanasi), а
також проводить поставку пакувальних матеріалів.
Manuli Ukraine is a part of Manuli Stretch Group.
Manuli Stretch constantly invests in to research and development of innovations,
quality of production and nature protection technologies.
Since 1997 Manuli Ukraine is a leading provider of complex solutions for final
stages of packing process.
Manuli Ukraine is an official representative of famous European producers of
packaging equipment (SmiPack, SIAT, BandAll, Zanasi) and reliable supplier of
packaging materials.

Михаил Курако, ТОВ
Michael Kurako, Ltd.
Україна, 01001, м. Київ, вул. Лютеранська, 3, кв. 11
Fl. 11, 3, Luteranska Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 278-57-45
+380 (44) 270-56-17
kurako@kurako.com
www.kurako.com

Представлені торгові марки: L.B. Bohle, Korsch AG, Optima Pharma,
Heino Ilsemann, Waldner GmbH&Co. KG, Sarong S.p.A., Seidenader, GUK,
NETZSCH Vakumix, BELIMED SAUTER AG, MG2, Perfect Pack.
Компанія «Михаил Курако» займається поставкою обладнання для
виробництва, наповнення та пакування широкого спектру продуктів
фармацевтичної, харчової, косметичної та хімічної промисловості
та є офіційним представником провідних європейських виробників
технологічного та виробничого обладнання, котре відповідає всім
вимогам світової належної виробничої практики (з GMP та FDI).
Партнерами компанії «Михаил Курако» є визнані світові виробники: L.B.
Bohle (гранулятори, змішувачі, коатери), Korsch AG (таблеткові преси),
Optima Pharma (лінії для стерильного та нестерильного наповнення в
шприці, картриджі, флакони, ліофільні сушки, ізолятори), Heino Ilsemann
(термоформовочні та картонажні машини), Waldner GmbH&Co. KG
(вакуумні та сушильні шафи, реактори та системи приготування розчинів),
Sarong S.p.A. (пакування суппозиторіїв, юніт доз, пакувальні матеріали),
Seidenader (інспекційні машини, Track&Trace), GUK (фальцювальні
машини), NETZSCH Vakumix (техн. обладнання для виробництва рідких
в’язких гомогенних продуктів), Enflex (пакування сипучих в’язких
продуктів в пакетики), BELIMED SAUTER AG (машини GMP мийки та парові
стерилізатори), MG2 (машини для наповнення капсул), Perfect Pack
(пакування в саше пакетики, комплектні пакувальні лінії).
Основною метою компанії є не лише забезпечення клієнтів якісним та
сучасним обладнанням, а й надання послуг з обслуговування обладнання
в гарантійний та післягарантійний період.
“Michael Kurako” company provides production, filling and packaging
equipment for a wide range of products in pharmaceutical, food, cosmetic
and chemical industry and is an official representative of the leading European
manufacturers of processing and packaging equipment, which meet the
requirements of worldwide standards (GMP and FDI).
Partners of “Michael Kurako” are reputable international manufacturers: L.B. Bohle
(granulators, mixers, coaters), Korsch AG (tablet presses), Optima Pharma (filling
of syringes, cartridges, different vials; freeze-driers; isolators), HeinoIlsemann
WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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(thermoforming and cartoning machines), Waldner GmbH&Co. KG (vacuum
driers, mixing reactors), Sarong S.p.A. (machines for packing suppositories, unit
doses, packaging materials), Seidenader (inspection machines, Track&Trace),
GUK (automatic folding machines), NETZSCH Vakumix (technological equipment
for liquid viscous homogeneous products production), Enflex (packing of freeflowing, viscous and single-piece products into sachets), BELIMED SAUTER AG
(washing GMP machines and steam sterilizers), MG2 (filling of capsules), Perfect
Pack (packing into sachets, complete packaging line).
The main aim of the Michael Kurako Team is not only to provide clients with highquality and modern equipment, but also with spare parts and service backup
during warranty period, as well as post-guarantee maintenance.

НІОБ ФЛЮІД УКРАЇНА, ТОВ
NIOB FLUID UKRAINE
Україна, 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67
67, Peremogy Ave., Kyiv, 03062, Ukraine
+380 (44) 205-37-40
+380 (44) 205-37-40
vts@evroinox.kiev.ua

Компанія ТОВ «НІОБ ФЛЮІД УКРАЇНА» є постачальником сполучної,
запірної, регулюючої, запобіжної та іншої спеціальної арматури з
нержавіючої сталі відомого європейського виробника NIOB FLUID.
Призначена для виготовлення трубопроводів у фармацевтичній і
харчовій промисловостях.
Більше п'ятнадцяти років наше підприємство поставляє обладнання,
яке успішно експлуатується на багатьох підприємствах України.
The company “NІOB FLUІD Ukraine” is the supplier of the connection, stop,
control, safety and other special fittings of stainless steel known European
manufacturers NІOB FLUІD. It is intended for the manufacture of pipelines
in the pharmaceutical and food industries.
More than fifteen years our company supplies equipment that is successfully
operated in many companies in Ukraine.

Новації, ТОВ
Novations, Llc.
Україна, 02098, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 14-А, оф. 228
Off. 228, 14-A, Dniprovska naberezhna Str., Kyiv, 02098, Ukraine
+380 (44) 223-93-00
+380 (44) 223-93-11
kontakt@novations.com.ua
www.novations.com.ua

Представлені торгові марки: Malvern Instruments, Agilent Technologies
Vacuum Technologies, Tescan a.s., Specs, Particle Measuring Systems, Thermo
Scientific.
ТОВ «Новації» засноване у 2006 році та спеціалізується на розробці
та впровадженні рішень для лабораторій та виробництв на основі
аналітичного, дослідницького та вакуумного обладнання, а також методик
роботи з ним відповідно до поставлених задач. Компанія є офіційним
ексклюзивним представником Malvern Instruments (Великобританія) –
аналізатори частинок та дисперсних середовищ, Particle Measuring
Systems (США) - системи моніторингу «чистих приміщень», лічильники
частинок в повітрі та рідинах, Thermo Scientific PAI (США) - портативні
ІК та Раманівські спектрометри, Agilent Vacuum Technologies (США,
Італія) – вакуумна техніка та компоненти. Починаючи з грудня 2013 р.
є дистриб`ютором компанії AB Sciex в Україні – спектрометрії та
капілярного електрофорезу.
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LLC Novations was founded in 2006, and offers laboratories and enterprises the
development and integration of solutions based on analytical, research and
vacuum equipment, with methods due to the tasks set. The company is an official
exclusive representative of Malvern Instruments (GB) – particle and dispersants
analyzers, Particle Measuring Systems (USA) – Clean room monitoring systems,
air and liquid particle counters, Thermo Scientific PAI (USA) – portable NIR
and Raman spectrometers, Agilent Vacuum Technologies (USA, IT) – vacuum
equipment and components. Since December 2013 we offer LC/MC/MC and
capillary electrophoresis systems from AB Sciex.

Селтон, ТОВ
Selton, Llc.
Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 22
22, Kruglouniversytetska Str., Kyiv, 01024, Ukraine
+380 (44) 244-97-33, 34, 35
+380 (44) 244-91-66
sales@selton.com.ua
www.selton.com.ua

Представлена торгова марка: Селтон.
ТОВ «Селтон» - розробник та виробник промислового фільтрувального
обладнання та фільтроелементів для очищення повітря, газів, масел та
води.
Фільтри для вентиляційних систем «чистих приміщень» грубої, тонкої та
абсолютної очистки НЕРА.
Selton LLC – developer and manufacturer of the filtration equipment and filter
elements for cleaning of air, gas, oil and water. HEPA filters.

Сенте-Лаб, ТОВ
Sente-Lab, Ltd.
Україна, 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 1, кв. 3
Fl. 3, 1, Shandor Petofi Sq., Uzhgorod, Zakarpattya, 03087, Ukraine
+380 (44) 228-89-56, (067) 401-40-96
+380 (44) 205-37-97
market@sente-lab.com
www.sente-lab.com

Представлені торгові марки: Sente-Lab, Nouva Aptaca, Nerbe plus, Nest,
Top Glove, Vacucheck.
Компанія Сенте-Лаб протягом 10 років є найбільшим імпортером
лабораторних комплектуючих в Україні. Мета нашої компанії - допомогти
лабораторіям в точних і відтворюваних аналізах. Саме тому Сенте-Лаб
вибирає тільки кращі європейські заводи лабораторного пластику в
якості постачальників.
Сенте-Лаб - це завжди якісний, вчасно доставлений товар. Асортимент
продукції налічує більше 3000 найменувань. Ви робите націю здоровіше,
а ми дбаємо про Ваше процвітання і благополуччя.
The company Sente-Lab for 10 years is the largest importer of laboratory
components in Ukraine. The aim of our company is to help laboratories in
accurate and reproducible analyses. That is why Sente-Lab selects only the best
European laboratory plastic plants as providers.
Sente-Lab is always top quality, delivered on time. The product range includes
more than 3000 items. You make the nation healthier, and we take care of Your
prosperity and welfare.
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Система Лтд., ТОВ
Sistema, Ltd.
Україна, 01054, м. Київ, вул. Артема/Обсерваторна, 21/27, оф. 401
Off. 401, 21/27, Artema /Observatorna Str., Kyiv, 01054, Ukraine
+380 (44) 486-84-81, 486-54-52
+380 (44) 223-60-50
+380 (44) 486-84-81
info@sistema.kiev.ua
www.sistema.kiev.ua

Представлені торгові марки: HITACHI, TIFLEX, WEBER, DIKAI, YANJIE,
SAVEMA.
Промислові краплеструменеві принтери HITACHI (безконтактний друк
на продукції), принтери для друку на гофротарі TIFLEX, принтериапплікатори самоклеючих етикеток WEBER, роликові термопринтери
DIKAI, термотрансферні принтери YANJIE, SAVEMA.
Industrial ink-jet printers HITACHI, high resolution printersTIFLEX, label printerapplicators WEBER, ink roll coders DIKAI, thermal transfer printer YANJIE,
SAVEMA.

СИСТЕМА-ІНВЕСТ, ТОВ
SISTEMA-INVEST, Llc.
Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 59
59, Frunze Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 501-52-09
info@s-i.kiev.ua
www.s-i.kiev.ua

Компанія ТОВ «СИСТЕМА-ІНВЕСТ» пропонує послуги по виготовленню
самоклеючих етикеток, пачок, інструкцій (листівок вкладишів),
які використовуються у фармацевтичній, харчовій та хімічній
промисловостях. Основне направлення – виготовлення нашої продукції
для самих вимогливих замовників, працюючих за стандартами GMP –
ФАРМАЦЕВТІВ.
The company “SISTEMA-INVEST” offers services in manufacturing selfadhesive labels, packs, instructions (flyers inserts) used in the pharmaceutical,
food and chemical industries. The main direction – manufacturing of our
products for the most demanding customers, working under standards
GMP – Pharmacist.

Системи чистої води, ТОВ
Clean water systems, Ltd.
Україна, 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
2/37, Pyrogova Str., Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (67) 24-24-500
+380 (44) 209-51-68
cws@cws.kiev.ua
www.cw-systems.com.ua

Представлена торгова марка: CWS.
ТОВ «Системи чистої води», «Clean water systems» LTD, «CWS» –
інжинірингова компанія, що займається водопідготовкою в сегментах:
- медицині та фармацевтичному виробництві;
- харчової промисловості;
- об'єктів ЖКГ (комунальне господарство та приватні домоволодіння);
- енергетики (котельні, ТЕЦ та ін.)
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Компанія займається:
- аудитом існуючих систем водопідготовки;
- проектуванням, поставками, монтажем і пуско-налагодженням систем
водопідготовки для різних призначень в сегментах споживачів;
- проектуванням, виробництвом, монтажем і валідацією систем
водопідготовки виробництва Води Очищеної, води для ін'єкцій і
Води Високоочищеної (FAT, SAT, IQ, OQ), Води для гемодіалізу, Води
лабораторного призначення (тип I, II, III);
- продажем комплектуючих і витратних матеріалів водопідготовки;
- сервісним обслуговуванням систем водопідготовки.
Компанія сертифікована міжнародною асоціацією фахівців
водопідготовки WQA, а також Українським водним суспільством WaterNet
і входить до ТОП 10 рейтингу компаній водопідготовки України.
“Clean water systems” LTD, “CWS” – an engineering company engaged in water
treatment segments:
- Medical and pharmaceutical production;
- Food industry;
- Objects of communal and private households;
- Рower industry enterprises
The company is engaged in:
-Audit of existing water treatment systems;
-Design, supply, installation and commissioning of water treatment systems for
various applications in the consumer segment;
-Design, production, installation and validation of water treatment systems
Purified Water, Water For Injection and High-Purity Water (FAT, SAT, IQ, OQ),
Water for hemodialysis, laboratory Water Use Type I, II, III;
- Sales of components and сonsumables for water treatment;
- Service of water treatment systems.
The company is certified by the International Association of water treatment
WQA (USA) and Ukrainian Water Association WaterNet and is in the top 10
rankings of water treatment companies in Ukraine.

СОК ТРЕЙД, ТОВ
SocTrade
Україна, 65062, м. Одеса, вул. Літературна, 12, оф. 206
Off. 206, 12, Literaturna Str., Odesa, 65062, Ukraine
+380 (48) 757-87-88
office@soctrade.in.ua
www.soctrade.in.ua

Представлені торгові марки: Perten, Chopin, Velp, Neogen, Grabner,
Tanaka, Kyoto, Parker, Perkin Elmer.
Компанія СОК ТРЕЙД спеціалізується на поставках та сервісі
лабораторного обладнання. Це експрес аналізатори та прилади для
арбітражного контролю. З цього року наша компанія ексклюзивно
представляє провідного виробника аналітичного обладнання PerkinElmer
(США). Це суттєво розширило наші можливості в рішенні аналітичних
задач замовника завдяки використанню найкращих газових та рідинних
хроматографів, атомно-абсорбційних, ІЧ Фур’є ї УФ спектрометрів та
іншого загальноаналітичного обладнання.
SocTrade specialized in supplying and service of laboratory equipment.
It is mainly express analyzers and devices arbitration control. Since then,
our company exclusively represents leading manufacturer of analytical
equipment Perkin Elmer (USA). This significantly expanded our capabilities
in solving customer’s analytical tasks by using best gas and liquid
chromatographs, atomic absorption, IR Fourier, UV spectrometers and other
general analytical equipment.
WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
STD, Ltd.
Україна, 02160, м. Київ, пр-т Возз’єднання, 15, оф. 508
Off. 508, 15, Vozziednannya Ave., Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 221-93-83
+380 (44) 498-05-18
info@sttd.com.ua
www.sttd.com.ua

Направлення діяльності: Консалтинг та навчання з впровадження GMP/
Належної виробничої практики, GDP/Належної дистриб’юторської
практики, навчання співробітників лабораторій контролю якості,
мікробіологічних лабораторій.
Areas of activities: Consulting & Training on implementation of GMP and GDP,
training for employees of quality control and microbiological laboratories.

Термодистиляція РВ, ТОВ
Thermodistillation RV, Llc.
Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, оф. 407
Off. 407, 1-3, Pivnichno-Syretska Str., Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 200-94-74

Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
Україна, 79066, м. Львів, вул. Надійна, 3
3, Nadiyna Str., Lviv, 79066, Ukraine
+380 (32) 245-19-19
office@waga.com.ua

Представлені торгові марки: Техноваги, Radwag.
Завод ваг і дозаторів «Техноваги» – єдиний український виробник,
який виготовляє ваги в асортименті від лабораторних до вагонних.
Пропонує: ваги лабораторні, медичні, промислові згідно з вимогами
фармацевтичної промисловості та багато ін.; програми обліку та
АСУТП.
Також, підприємство є ексклюзивним представником фірми «Radwag»
(Польща) – всесвітньовідомого виробника якісних професійних аналітичних, лабораторних ваг, ультрамікроваг, аналізаторів вологості,
компараторів, чеквеєрів і т.п.
“Technowagy” is the only Ukrainian plant, producing whole range of weighing
equipment from laboratory balances to railway scales. We offer: laboratory
and medical balances, industrial scales complying pharmaceutical industry
requirements etc.; weighing software and APCS.
Also, our company is the exclusive representative of “Radwag” (Poland) world-renowned manufacturer of high-quality professional analytical,
laboratory and ultra-, mikro- balances, moisture analyzers, comparators,
checkweighers etc.

+380 (44) 200-94-84
td_td@ukr.net
www.thermodistillation.com.ua

Проектування, виготовлення, реалізація, постачання, монтаж і сервісне
обслуговування систем отримання, зберігання та розподілу води
очищеної та води для ін'єкцій.
Design, manufacturing, implementation, installation, commissioning and
maintenance of production, storage and distribution of purified water and water
for injection systems.

ТЕСПРО
TESPRO
Україна, 03191, м. Київ, вул. Василя Касіяна, 2/1, а/с 73
P.O. box 73, 2/1, Vasylya Kasiyana Str., Kyiv, 03191, Ukraine
+380 (44) 220-11-05
md@tespro.ua
www.tespro.ua

Представлені торгові марки: FL Medical, NIPRO EUROPE N.V., PLASTILAB,
HTL – STREFA S.A., 77 Elektronika Muszeripari Kft, Beijing Condor-Тесо Medical
Technology Co, Ltd, Aquisel, S.L., TPP, BIOplastics, Solis Bio Dyne, LindVac.
Основним напрямком діяльності компанії з моменту її заснування
в 2000 році являється якісна дистриб`юція, виробництво виробів
медичного призначення та медичної техніки.
Since Tespro was founded in 2000 the main activity of the company was highquality distribution, medical devices and products manufacturing.
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Технопролаб, ТОВ
Teсhnoprolab, Llc.
Україна, 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 73
73, Kostyantynivska Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 501-74-15, 20
info@technoprolab.com.ua
www.coleparmer.com

Представлені торгові марки: Cole-Parmer, Masterflex, 3M Purification,
Saint-Gobain Performance Plastics, ELLAB A/S.
ТОВ «Технопролаб» виконує комплектацію, постачання, технічне
обслуговування лабораторного та промислового обладнання.
Пропонує інжинірингові, валідаційні та дослідні послуги. Є офіційним
представником:
- Cole-Parmer (США) каталог понад 60 тис. найменувань обладнання,
приладів та витратних матеріалів;
- Masterflex (США) перистальтичні насосні системи для точного
дозування та транспортування розчинів. Шланги, трубки, з’єднання та
фітинги;
- Ellab (Данія) високоточні системи температурного моніторингу.
Technoprolab LLC supply and technical service of the laboratory and industrial
equipment. Engineering, validation, research service.
There are the official representative:
- Cole-Parmer (USA) the catalogue containing more 60 thousand of names of
the equipment, devices and materials;
- Masterflex (USA) producer of peristaltic pumps for dispense and metering the
fluids. Hoses, tubes, connection and fitting elements;
- Ellab (Denmark) high accuracy temperature monitoring systems.

OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Ukrorgsyntez, Ltd.
Україна, 02002, м. Київ, вул. Червоноткацька, 67
67, Krasnotkatckaya Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 502-20-80
+380 (44) 502-48-32
yos@yos.com.ua
www.yos.com.ua

Представлені торгові марки: UOS LAB, IKA, DAIHAN Scientific, MACHEREYNAGEL, Sumsung Fine Chemicals, Stuart, Укроргсинтез.
ТОВ «НВП «Укроргсинтез» реалізує продукцію власного виробництва:
- лабораторні меблі;
- сушильні шафи, сухожарові шафи;
- стерилізатори медичні сухоповітряні;
- реактори високого тиску або автоклави;
- магнітні мішалки;
- верхньопривідні мішалки;
- шейкери лабораторні.
ТОВ «НВП «Укроргсинтез» пропонує зі складу у Києві або під замовлення:
- хімічні реактиви (TCI, ABCR);
- розчинники високої чистоти, розчинники для ВЕРХ, Д-розчинники;
- лабораторний посуд, скляну тару, віали;
- силікагель, пластини для ТШРХ, експрес-тести та витратні матеріали
для хроматографії.
ТОВ «НВП «Укроргсинтез» поставляє лабораторне обладнання:
- мішалки, плитки лабораторні;
- гомогенізатори і диспергатори, шейкери;
- колбонагрівачі, уз-бані;
- ротаційні випаровувачі;
- насоси вакуумні та системи;
- фотометри, калориметри, хроматографи;
- інкубатори, холодильники, кліматичні камери, фрізери, термостати.
ТОВ «НВП «Укроргсинтез» гарантує якість усіх реалізованих товарів,
несе повне гарантійне та постгарантійне обслуговування будь-якого
обладнання.
Ukrorgsyntez Ltd, the first company in Ukraine, which has a professional
approach to the needs and problems of our consumers. We use our scientific and
practical experience to implement different projects and tasks of our clients.
Ukrorgsyntez Ltd is a domestic manufacturer of:
- Laboratory furniture;
- Drying ovens and sterilizers;
- High pressure reactors (autoclaves);
- Magnetic stirrers;
- Overhead Stirrers;
- Laboratory Shakers.
Also Ukrorgsyntez Ltd offers in Kiev and delivered on request:
- Chemicals (TCI, ABCR);
- High purity solvents, solvents for HPLC, D-solvents;
- lab glassware, glass containers, Veales;
- silica gel, TLC-plates, consumables for chromatography.
Ukrorgsyntez Ltd supplies laboratory equipment:
- Mixers;
- Homogenizers, shakers;
- Flask heats, ultrasonic baths;
- Rotary evaporators;
- Vacuum pumps and systems;
- Photometers, calorimeter, chromatographs;
- Incubators, refrigerators, climate chambers, thermostats.
Ukrorgsyntez Ltd guarantees the quality of all sold goods. We give the full
warranty and post warranty service of any sold equipment.
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УКРСПЕЦПРОЕКТ, ТОВ
Ukrspetsproyekt, Ltd.
Україна, 61124, м. Харків, вул. Зернова, 6
6, Zernova Str., Kharkiv, 61124, Ukraine
+380 (57) 721-23-12
usp@usp-ltd.com.ua
www.usp-ltd.com.ua

Представлені торгові марки: Гідромаг, USP, УКРСПЕЦПРОЕКТ.
З 2005 року наше підприємство є офіційним дистриб'ютором компанії
Parker Hannifin (США), що підтверджено дистриб'юторським договором
та сертифікатом. У 2006 році відкрито ділянку обтиску рукавів високого
тиску та індустріальних рукавів PARKER HANNIFIN. У 2007 році зібрана
перша маслостанція. У 2008 році відкрито магазини USP «Гідромаг» у
Харкові та Дніпропетровську.
У 2012 на базі нашого підприємства починає працювати лабораторія для
вирішення базових завдань фільтрації.
У 2014 підписано дистриб'юторську угоду з компанією «3M Куно» (США).
Our company is official distributor of PARKER HANNIFIN COMPANY (USA) since
2005. It confirmed by a distribution agreement and certificate. Sites production
of high pressure hoses and industrial hoses PARKER HANNIFIN opened in 2006.
First oil station collected in 2007. Stores USP Gidromag are opened in Kharkov
and Dnepropetrovsk in 2008.
Laboratory of filtration is opened in 2012.
Our company is official distributor of “3M Куно” Company (USA) since 2014.

ФАРММАШ, ТОВ
Farmmash, Llc.
Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 59
59, Frunze Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 239-19-01
farmmash@farmmash.com
www.farmmash.com

Компанія «Фарммаш» була заснована у 1999 році, як підприємство
з виробництва полімерних закупорно-дозуючих виробів для
фармацевтичної, харчової та хімічної промисловості.
Розробка, проектування і виготовлення прес форм за індивідуальними
замовленнями. Асортимент продукції для фармацевтичного ринку
включає:
• Флакони-крапельниці з контролем першого відкриття;
• Флакони-спреї;
• Кришки з контролем першого відкриття;
• Кришки з захистом від дітей;
• Пробки, крапельниці;
• Засоби дозування (стакани, ложки мірні);
• Піпетки;
• Лабораторна продукція.
The company “Farmmash” was founded in 1999 as a company producing
polymer products for the pharmaceutical, food and chemical industries.
Development, design and manufacturing press form by individual orders.
Available range of products for pharmaceutical market includes:
• Dropper vials with tamper evident;
• Spraying vials;
• Tamper evident caps;
• Child resistance closures;
• Stopper-droppers;
• Dosing devices (glasses, measuring spoons);
• Pipettes;
• Laboratory products.
WWW.PHARMCOMPLEX.COM

91

VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

ФІЛТ-ТЕК, ТОВ
Filt-Tec, Llc.
Україна, 02081, м. Київ
Kyiv, 02081, Ukraine
+380 (44) 384-05-46
filt-tec@ukr.net
www.filt-tec.com.ua

Представлені торгові марки: Parker Domnick Hunter, Parker Zander,
Parker Hiross.
Filt-tec – офіційний дистриб’ютор в Україні компанії Parker Domnick
Hunter, яка є лідером в сфері процесної фільтрації. Поставка та реалізація
всього спектру продукції торгових марок Domnick Hunter, Zander, Hiross.
Фільтри рідинні освітлюючі та стерилізуючі, фільтри стерилізуючі для
повітря, фільтри очистки пари, корпуси фільтрів та аксесуари, прилади
перевірки на цілісність, осушники компресорного повітря, тощо. Також
технічна підтримка і допомога в проектуванні ліній фільтрації.
Filt-Tec is official Ukrainian distributor of Parker Domnick Hunter, world leader
in process filtration. Delivery and realization of the entire spectrum of product
brands Domnick Hunter, Zander, Hiross. Depth and sterilizing grade membrane
liquid filters, air/gas sterilizing grade filters, steam stainless steel filters, housings
and accessories, integrity testing equipment, driers for compressed air, etc. Also
technical supporting and assistance in designing filtration lines.

Фільтрація плюс технології, ТОВ
Filtration plus technologies, Ltd.
Україна, 03087, м. Київ, вул. Іскрівська, 7, к. 29
Ap. 29, 7, Iskrivska Str., Kyiv, 03087, Ukraine
+380 (95) 286-87-37
dh.ukraine@gmail.com
www.fplust.com

Представлена торгова марка: PARKER DOMNICK HUNTER.
Компанія є офіційним представником компанії Parker domnick hunter
(Великобританія) на ринку України. Головний напрямок роботи – процесна
фільтрація газів, рідин і пари у фармацевтичному виробництві і в лабораторії,
отримання чистого азоту для виробництва, чистого азоту, водню і нульового
повітря для лабораторії, продаж приладів перевірки цілісності фільтрів,
приладу для відбору проб повітря із трубопроводу. Обслуговування
обладнання, запасні частини, консультації в підборі фільтрів і обладнання.
Company is authorized distributer of Parker domnik hunter (UK) in Ukraine.
The main direction of activity is: process filtration of liquids, gases and steam
in pharmaceutical production and in laboratories; pure nitrogen generation
for production; pure nitrogen, hydrogen and zero-air for laboratories; selling of
equipment for filters integrity testing, for sampling air from pipes. Maintenance,
spare parts, consulting in filter and generators sizing.

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 8
8, Shcholkivska Str., Brovary, Kyiv region, 07400, Ukraine
+380 (44) 494-42-42
info@hlr.com.ua
www.hlr.com.ua

Представлені торгові марки: ЕКСПЕРТ, LABexpert, AMED, Ulab,
smartEXPERT, Merck Millipore, Vitlab, Kartel, Schott Duran, Nasco, Simax,
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Sigma Aldrich, Термоприбор, Fisher Scientific, Metler Toledo, Thermo,
Panasonic, Kruss, LLG, Kern, Dostmann, Biosan, YSI, Nabertherm, OHAUS, IKA,
Mecasys, Bandelin, Atago, Narishige, Milwaukee, Proquiga, RAY-RAN, Matest,
Tinius Olsen, Skalar, Trotec, Gerhardt, Kett, Velp, TQC, Kikkoman, FOSS, Tecna,
QNESS, Coesfeld, MINDRAY, Diagnosticum, Cormay.
Комплексні спеціалізовані рішення для лабораторій.
• Понад 300 000 найменувань продукції:
- Аналітичне та загально-лабораторне обладнання;
- Лабораторні меблі власного виробництва;
- Витратні матеріали (реактиви, посуд).
• Понад 30 000 найменувань на власному складі.
• Гнучке ціноформування через прямі договори з провідними
виробниками.
• Швидка доставка по Україні власним транспортом та кур`єрськими
службами.
Працюємо з 1995 року. 10 тисяч постійних клієнтів в України.
Complex providing of laboratories.
• Specialized solutions for labs of different branches;
• The range of 300,000 products:
- Analytical and general laboratory equipment;
- Laboratory furniture of the own manufacture;
- Consumables (reagents and laboratory glassware).
• More than 30,000 products at the own stock;
• Flexible pricing system through direct contracts with leading manufacturers;
• Fast delivery all over Ukraine by own transport and courier services.
Since 1995. Over 10 000 permanent clients.

ШимЮкрейн, ТОВ
ShimUkraine, Llc.
Україна, 01042, м. Kиїв, вул. Чигоріна, 18, оф. 429
Off. 429, 18, Chigorin Str., Kyiv,01042, Ukraine
+380 (44) 284-54-97
+380 (44) 390-00-23
shimukraine@gmail.com
www.shimadzu.com.ua

Представлена торгова марка: Shimadzu.
ТОВ «ШимЮкрейн» - генеральний дистриб’ютор аналітичного
обладнання виробництва японської корпорації SHIMADZU, а саме:
- спектрофотометрів УФ-, Вид.-, ІЧ- діапазонів та спектрофлуориметрів;
- газових та рідинних (в т.ч. іонних) хроматографів та хромато-масспектрометрів включаючи тандемні;
- MALDI-TOF мас-спектрометрів;
- атомно-абсорбційних та емісійних (іскрових та ІЗП) спектрометрів;
- рентгено-флуоресцентних
спектрометрів
та
рентгенівських
дифрактометрів;
- атомно-силових мікроскопів;
- аналізаторів загального вуглецю та азоту;
- приладів для термоаналізу, включаючи калоріметри та DTG-аналізатори;
- гранулометричних аналізаторів;
- мікротвердомерів та машин для фізмех-випробування матеріалів;
- аналітичних вагів, вагових вимірювачів щільності та вологи.
ShimUkraine LLC - General Distributor of Analytical Instruments manufactured
by Japanese corporation SHIMADZU, including:
- spectrophotometers for UV-, VIS,- IR-range and spectrofluorimeters;
- gas and liquid chromatographs (including ion chromatographs) as well as
GC/MS, GC/MS/MS, LC/MS and LC/MS/MS systems;
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- MALDI-TOF mass-spectrometers;
- atomic absorption and emission (spark and ICP) spectrometers;
- X-ray fluorescence spectrometers as well as X-ray difractometers;
- atomic-force microscopes;
- total carbon&nitrogen analyzers;
- thermo analysis instruments including calorimeters and DTG-analyzers;
- particle size analyzers;
- micro-hardness testers as well as material testing machines;
- analytical balances, specific gravity.

ЮБІАЙ ПАК СТУДІЯ
UBI PACK STUDIO
Україна, 03061, м. Київ, пр-т Відрадний, 95
95, Vidradnyi Ave., Kyiv, 03061, Ukraine
+380 (44) 454-01-17
+380 (44) 454-01-20
office@ubi-pack.com.ua
www.ubi-pack.com.ua

Студія комплексних рішень у картонній упаковці та поліграфії:
- консультаційні послуги,
- дизайнерські послуги,
- виробництво картонної упаковки,
- виготовлення поліграфічної продукції,
- повний комплекс післядрукарських робіт,
- доставка продукції.
Studio integrated solutions in carton packaging and printing:
- Consulting services,
- Design services,
- Production of cardboard packaging,
- Production of printed products,
- After a full range of printed works,
- Delivery of products.

ЮВІГ, ТОВ
UVIG, Ltd.
Україна, 03191, м. Київ, вул. Вільямса, 15, корп. 3, оф. 110
Off. 110, 15/3, Viljamsa Str., Kyiv, 03191, Ukraine
+380 (44) 500-49-16
+380 (44) 224-62-39
reshitka@ukr.net
www.yuvih.ua

Представлені торгові марки: UVIH, VERMOP, HESKINS, KLEEN-TEX.
Компанія «ЮВІГ» по індивідуальному замовленню, на власній
виробничій лінії виготовляє: придверні брудоочисні решітки,
стальні решітки, підлогові покриття біля басейну, протиковзні
покриття та накладки на сходи, вологопоглинаючі килими, килими
з логотипом компанії. Компанія «ЮВІГ» - офіційний дилер компанії
Vermop Salmon GmbH - світового лідеру у сфері виробництва
високотехнологічного, якісного і функціонального прибирального
устаткування. В асортименті: мопи та серветки для прибирання,
утримувачі мопів, інвентар для миття вікон Top Lock, прибиральні
візочки для готелів.
Company “YUVIG” on an individual order, on an own production line makes:
pridverni brudoochisni grates, floor coverages near beseynu, antisliding
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coverages and protective straps on a stair, vologopoglinayuchi carpets, carpets,
are with the logotype of company. UVIG LLC is an official dealer of Vermop Salmon
GmbH – world’s leader in production of innovative, high-quality and functional
cleaning equipment. In assortment: mop systems, cloths, glass cleaning system
TopLock, cleaning and hotel trolleys.

Юнайтед Фільтрз, ТОВ
United Filters, Ltd.
Україна, 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 61
61, Ukrainska Str., Zaporizhzhya, 69095, Ukraine
+380 (612) 787-44-93
Info@UnitedFilters.com.ua
www.UnitedFilters.com.ua

Представлена торгова марка: DONALDSON Ultrafilter.
Фірма Юнайтед Фільтрз займається розробкою, проектуванням
та постачанням рішень в області процесної фільтрації для
фармацевтичної та харчової галузей. Являється представником
компанії Donaldson Ultrafilter Germany по процесній фільтрації на
території України, компанії, яка є одним з найбільших та успішних
виробників фільтрувальних систем у світі та відзначає в цьому році
100- річний ювілей.
United Filters Company offers developing, designing and supplying solutions
in the field of process filtration for the pharmaceutical and food industries.
The firm is representative of Donaldson Ultrafilter Germanyin process
filtration in Ukraine. Donaldson is one of the largest and most successful
filtration manufactures in the world and celebrates this year the 100th
anniversary.

Юнівест Маркетинг, Компанія, ТОВ
Univest Marketing, Llc.
Україна, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 44-Б
44-B, Dmytrivska Str., Kyiv, 01054, Ukraine
+380 (44) 494-09-03
packaging@univest.ua
www.packaging.univest.ua

Представлені торгові марки: Univest Print, Univest Packaging, FoodinBox.
Univest Packaging входить до складу групи компаній Юнівест та
займається виробництвом картонної, пластикової та блістерної упаковки.
Прямі постачання сировини і матеріалів провідних європейських
виробників, наявність власного експортно-імпортного відділу дозволяє
створювати оптимальні логістичні ланцюги при роботі в Україні, Росії,
країнах СНД і Європи.
Одна з основних конкурентних переваг – реалізація складних
поліграфічних проектів в області пакування та перепакування, що
вимагають нестандартних підходів та ручних операцій.
Univest Packaging is a part of Univest company and is engaged in
manufacturing of the cardboard, plastic and blister package. Direct delivery
of the raw materials of the leading european producers, proprietary exportimport department secure optimal logistic chains working in Ukraine,
Russia and Europe.
One of the main advantage is realizaion of the difficult printing projects in
packing and repacking branches with unconventional approach methods and
unconventional approach.
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Асоціація «Виноградарі та винороби України»
The Association of “Winegrowers and Winemakers of Ukraine”
Україна, 04071, м. Київ, а/с 157
P.O. box 157, Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 332-29-12
+38 (050) 484-13-65
awwu@ukr.net
www.awwu.org.ua

Асоціація «Виноградарі та винороби України» є всеукраїнською,
недержавною, незалежною, добровільною, некомерційною організацією,
що об’єднує підприємства виноградарсько-виноробної галузі України.
Основні напрямками діяльності:
- Захист прав та відстоювання інтересів учасників Асоціації в органах
державної влади
- Створення сприятливої нормативно-правової бази для розвитку галузі
- Запровадження механізмів захисту внутрішнього ринку
- Забезпечення дієвих механізмів державної підтримки галузі
The Association of “Winegrowers and Winemakers of Ukraine” is an All-Ukrainian
Non-Governmental, independent, voluntary and non-profit Organization, which
unites enterprises of wine-manufacturing branches in Ukraine.
Main areas of activity:
- Protection of human rights and defending the interests of the Association
members in State authorities
- Creating a favorable legal and regulatory framework for the industry development
- Introduction of protection mechanisms for the domestic market
- Ensuring of effective mechanisms for the Government industry sector support

Асоціація «Виробники ліків України»
Association of “Medication Manufactures of Ukraine
Україна, 01001, м. Київ, вул. Костьольна, 7, оф. 11
Off . 11, 7, Kostolna Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 278-17-02
office@avlu.org.ua
www.avlu.org.ua

Асоціація утворена з метою інтеграції зусиль виробників на підвищення
ефективності використання їх професійного, практичного та наукового
потенціалу, матеріальних і фінансових ресурсів для вдосконалення
фармацевтичного ринку України. Асоціація підтримує та захищає
інтереси сучасної української фармацевтичної промисловості, здатної
забезпечувати стратегічну незалежність України в питаннях задоволення
потреб населення необхідними, доступними, ефективними лікарськими
засобами. Об’єднавшись в Асоціацію, виробники запроваджують
конструктивний діалог з державними структурами не лише як виконавці,
а як повноправні учасники вдосконалення систем охорони здоров’я.
Association was established with the purpose of integrating producers’ efforts to
increase efficiency of use of their professional, practical and scientific potential,
material and financial resources; what will lead to the improvement of Ukrainian
pharmaceutical market. Association will formulate, support and protect interests
of up-to-date Ukrainian pharmaceutical industry that is able to insure the strategic
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independence of Ukraine by meeting population demands in needed, accessible,
and efficient medicines. Joining the Association, producers gain the opportunity to
conduct constructive dialogue with state institutions not only as executors but also
as competent participants of the process of healthcare system improvement.

Асоціація «Союз птахівників України»
Association “Poultry Union of Ukraine”
Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 19, оф. 807
Off. 807, 19, M. Raskovoy Str., Kyiv, 02660, Ukraine

Асоціація «Союз птахівників України» є добровільним об'єднанням
вітчизняних підприємств-виробників птахівничої галузі та має статус
неприбуткової організації.
Наша місія: формування сприятливих умов для розвитку галузі
птахівництва в Україні.
Association “Poultry Union of Ukraine” is a voluntary association of national
producers of poultry industry and has the status of a non-profit organization.
Our mission: creating an favorable environment for the development
of poultry industry in Ukraine.

Асоціація «Укркондпром»
Association “Ukrkondprom”
Україна, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 3-А
3-A, Mala Zhytomyrs’ka Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 279-69-13
+380 (44) 279-69-13
Ukrkondprom@cyfra.net
www.ukrkondprom.com.ua

Об’єднання виробників кондитерської,
крохмалопатокової галузей України.

харчоконцентратної

та

Association of confectionery, foodconcentrates and starch-syrup producers of
Ukraine.

Асоціація «Укроліяпром»
Association “Ukroliyaprom”
Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
1, B. Grinchenka Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 279-82-45
+380 (44) 279-63-56
admin@ukroilprom.kiev.ua
www.ukroilprom.kiev.ua

Асоціація «Укроліяпром» - діючий асоціативний орган, створений для
координації спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій
підприємств-членів Асоціації, активного захисту й лобіювання їхніх
інтересів на міжнародному, всеукраїнському й регіональному рівнях.
До асоціації «Укроліяпром» входять найбільші олійно-жирові
підприємства України, Український науково-дослідний інститут олій та
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жирів НААН України, Одеська національна академія харчових технологій,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», Інформаційно-аналітичні агентства «АПК-Інформ», «Експерт
Агро», Консалтингове агентство «УкрАгроКонсалт» та ряд малих
підприємств, діяльність яких пов'язана з виробництвом олійно-жирової
продукції.
Ukroliyaprom Accociation is the current associative body established to
coordinate joint actions concerning strengthening of the market positions of
members of Association, active protection and lobbying their interests at the
international, national and regional levels.

Асоціація виробників, розробників та операторів
ринку спеціальних харчових продуктів та
лікувально-профілактичних косметичних засобів, МГО
Association of Manufacturers, developers and operators
of special foods and medical cosmetics, IPO
Україна, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 6, корп. 4
Build. 4, 6, Heroes of Stalingrad Ave., Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 599-07-57
+380 (44) 537-78-39
shp.mgo@gmail.com
www.shp.aksomed.kiev.ua

Надання інформації за зверненнями членів Асоціації; сприяння в
розміщенні інформації в ЗМІ та на сайті Асоціації; сприяння членам
Асоціації по участі у виставках спеціальних харчових продуктів; надання
консультацій фахівцями в галузі науки, виробництва, обігу СХП; надання
членам Асоціації юридичних консультацій; підготовка звернень (заяв,
скарг) від членів Асоціації та самої Асоціації до органів влади.
Providing information on the appeals of the Association, assistance in placing
the information in the media and on the website of the Association promotion
members of the Association for participation in exhibitions of special foods,
consulting experts in science, manufacturing, trafficking in Eastern Partnership,
providing members of the Association legal advice, preparation of appeals
(applications, complaints) from members of the Association and to the
authorities.

Асоціація представників міжнародних
фармацевтичних виробників (AIPM Ukraine)
Association of representatives of international pharmaceutical
manufacturers (AIPM Ukraine)
Україна, 01135, м. Київ, вул., Полтавська, 13, оф. 34
Off. 34, 13, Poltavska Str., Kyiv, 01135, Ukraine
+380 (44) 300-14-31
+380 (44) 300-14-32
office@aipm.org.ua
www.aipm.org.ua

Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників
України (AIPM Ukraine) є неприбутковою, неурядовою організацією, яка
представляє професійні та бізнес інтереси міжнародних фармацевтичних
виробників, що оперують на ринку України.
Завдання Асоціації - стати впізнаваним та впливовим інструментом
представництва інтересів міжнародної фармацевтичної індустрії, яка
діє в Україні.
Дана мета втілюється у місії: сприяти перетворенню українського
фармацевтичного ринку та сектору охорони здоров’я на зрілу
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самодостатню систему, побудовану на принципах загального добра для
пацієнтів, суспільства та індустрії, де останнє означатиме відповідність
загальноприйнятим належним практикам (good practices).
The association of international pharmaceutical manufacturers AIPM Ukraine
is a non-profit, non-governmental organization representing professional and
business interests of the international pharmaceutical manufacturers, operating
in Ukraine.
The Association vision is to become the recognized and powerful voice for
representation of the interests of the international pharmaceutical industry,
operating in Ukraine.
This goal is being materialized by mission to support development of the
Ukrainian Pharmaceutical and HealthCare market into mature efficient system
based on the principles of common good of patients, society and industry, where
the last one means the compliance with the commonly accepted Good Practices.

Борошномели України, Громадська спілка
Millers of Ukraine, the public association
Україна, 01034, м. Київ, вул. Золотоворітська, 6-Б
6-B, Zolotovoritska Str., Kyiv, 01034, Ukraine
+380 (44) 239-93-74, +380 (67) 634-26-16
+38 (044) 239-93-74
office@ukrmillers.com
head@ukrmillers.com
www.ukrmillers.com

Громадська спілка «Борошномели України» створена для підтримки
українських виробників борошна, круп, та інших продуктів переробки
зернових. Головною метою об'єднання є захист інтересів представників
зернопереробної галузі всередині держави та кординації експортної
політики для розширення ринків збуту готової продукції.
The public association “Millers of Ukraine” was established to support the
Ukrainian producers of flour, groats, and other grain by-products. The main goal
of the association is to protect interests of representatives of the grain-processing
industry in the country, and coordinate the export policy to expand sales markets
for the finished product.

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та
лабораторної медицини
Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
of Ukraine
Україна, 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18
18, Chigorina Str., Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 221-08-43
+380 (44) 483-19-22
info@acclmu.org.ua
www.acclmu.org.ua

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини
(ВАКХЛМ) об’єднує фахівців з лабораторної медицини, які займаються
практичною, науково-дослідною та педагогічною діяльністю, а також
фахівців в галузі розробки та виробництва обладнання та реактивів,
спеціалістів з стандартизації.
ВАКХЛМ є членом Міжнародної федерації з клінічної хімії (IFCC) та
Європейської федерації з лабораторної медицини (EFLM).
Основні досягнення за останні роки:
1. ВАКХЛМ виконує функції секретаріату Технічного комітету
стандартизації (ТК) 166 «Клінічні лабораторні дослідження та системи для
діагностики in vitro».
WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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2. Фахівці ВАКХЛМ беруть активну участь у роботі Підкомітету 09
«Медицина» Технічного комітету акредитації Національного агентства з
акредитації України.
3. За дорученням МОЗ України, фахівці ВАКХЛМ взяли участь у розробці
Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro,
затвердженого Постановою КМУ № 754 від 02.10.2013 р., на основі
ідентичного перекладу Директиви Ради ЄС 98/79/EC.
4. Протягом 2013-2015 рр., експертами ТК 166 та ВАКХЛМ розроблено
проекти 54 нормативних документів у галузі клінічної лабораторної
діагностики, зокрема:
• ДСТУ ISO 15189 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та
компетентності»;
• ДСТУ ISO 15195 «Лабораторна медицина. Вимоги до референтних
вимірювальних лабораторій»;
• ДСТУ EN ISO/IEC 17043 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до
перевірки професійного рівня».
Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine of Ukraine (ACCLMU)
consolidates Ukrainian laboratory medicine specialists, such as practitioners,
researchers, professors and specialists in the field of development and production
of equipment and reagents, specialists of standardization.
ACCLMU is a member of the International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (IFCC) and the European Federation of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine (EFLM).
The main achievements of the ACCLMU of last years are as follows:
1. ACCLMU carries out the duties of Secretariat of the Technical Committee for
Standardization (TС) 166 “Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic
test systems”.
2. ACCLMU experts actively participate in the work of the Subcommittee
09 “Medicine” of the Technical Committee for Accreditation of the National
Accreditation Agency of Ukraine.
3. On behalf of the Ministry of Health of Ukraine, ACCLMU experts have
participated in the development of the Technical Regulations on medical
products for in vitro diagnostics approved by the Decision of the Cabinet of
Ministers of Ukraine No. 754 from 10.02.2013 using identical translation of EC
Council Directive 98/79/EC.
4. During 2013-2015, ACCLMU and TC 166 experts have drafted 54 regulations
in the field of clinical laboratory diagnostics, in particular:
• DSTU ISO 15189 “Medical laboratories. Requirements for quality and
competence”;
• DSTU ISO 15195 “Laboratory medicine. Requirements for reference
measurement laboratories”;
• DSTU ISO EN ISO/IEC 17043 “Conformity assessment. General requirements
for verification of the professional level”.

Державна служба України з лікарських засобів
State Administration of Ukraine on Medicinal Products
Україна, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 120
120, Peremogy Ave., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 450-12-66
+380 (44) 393-21-47
diklz@diklz.gov.ua
www.diklz.gov.ua

Державна служба України з лікарських засобів є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я України.
Основними завданнями Держлікслужби України є:
- Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах
контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, а
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також ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських
засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
- Реалізація державної політики у сфері державного контролю якості та
безпеки лікарських засобів і медичних виробів.
State administration of Ukraine on Medicinal products is a central executive
body and is directed by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister
of Health of Ukraine.

Державний експертний центр МОЗ України, ДП
The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine, PE
Україна, 03151, м. Київ, вул. К. Ушинського, 40, оф. 601
Off. 601, 40, К. Ushinskу Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 498-43-01
+380 (44) 498-43-01
dec@dec.gov.ua
www.dec.gov.ua

ДП «Державний експертний центр МОЗ України» – уповноважена
МОЗ України спеціалізована експертна установа у галузі доклінічного
вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських
засобів (у тім числі медичних імунобіологічних препаратів) у межах,
що визначені законами України «Про лікарські засоби» і «Про захист
населення від інфекційних хвороб», яка також є головною організацією
у царині здійснення фармаконагляду, стандартизації медичної допомоги
та медичного, в тім числі фармацевтичного обслуговування, охоплюючи
розробку відповідних медико–технологічних документів і проектів
нормативних актів. Заснована на державній власності та належить до
сфери управління МОЗ України.
PE “The State Expert Center of the MoH of Ukraine” is a specialized expert
institution authorized by the MoH of Ukraine in the sphere of preclinical study,
clinical trials and state registration of medicinal products (including medical
immunobiological products) with powers specified by the Law of Ukraine
“On Medicines” and “On population protection against infectious diseases”,
which is a leading organization in pharmacovigilance, standardization
of medical aid and medical service (including the pharmaceutical one) as
well as development of appropriate medical technical documents and draft
legislation. It is established based on state property and is under the MoH’s
supervision.

Державний навчальний центр з Належної Виробничої/
Дистриб’юторської Практики Державного
підприємства «Український фармацевтичний
інститут якості» (GMP/GDP-Центр), Філія
State Training Center for Good Manufacturing/Distribution
Practice (GMP/GDP-Center)
Україна, 02160, м. Київ, пр-т Возз’єднання, 7-А, оф. 404
Off. 404, 7-A, Vozzyednannya Ave., Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 296-37-01
+380 (44) 296-37-01
office@gmpcenter.org.ua
info@gmpcenter.org.ua
www.gmpcenter.org.ua

Державний навчальний центр з Належної Виробничої/Дистриб’юторської
Практики (GMP/GDP Центр) - провідна державна установа з гармонізації
нормативно-технічної та нормативно-правової бази України відповідно
до актуальних версій належних виробничих та дистриб’юторських
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VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO
практик. Серед послуг GMP/GDP-Центру: проведення інспектування
за місцем виробництва лікарських засобів, експертизи проектів
будівництва та реконструкції виробничих дільниць, а також освітні
послуги з підвищення кваліфікації.
State Training Center for Good Manufacturing/Distribution Practice (GMP/GDP
Center) is a leading state institution working on harmonization of technical and
legal instruments of Ukraine with actual versions of GMP and GDP. GMP/GDPCenter provides a wide range of activities which includes inspection services of
medicines manufacturing sites, expertise of concept projects for construction
and reconstruction of manufacturing sites, and skills upgrade trainings.

Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи
State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics
and Veterinary and Sanitary Expertise
Україна, 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30
30, Donetska Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 243-37-54
+380 (44) 243-37-55
dndildvse@vetlabresearch.gov.ua
www.vetlabresearch.gov.ua

ДНДІЛДВСЕ є арбітражним центром та провідною науково-дослідною
установою Держветфітослужби України, яка відповідає за проведення
лабораторної діагностики хвороб тварин та ветеринарно-санітарної
експертизи продукції тваринного походження і кормів в Україні.
Випробувальний центр ДНДІЛДВСЕ акредитований відповідно до вимог
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Національним агентством з акредитації України
на право діагностики хвороб тварин та проведення лабораторних
досліджень харчової продукції, результати яких визначаються в усьому
світі.
State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary
and Sanitary Expertise is the arbitration centre and the leading scientificresearch institution of The State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine,
that responsible for carrying out of laboratory diagnostics of animal diseases
and veterinary and sanitary expertise of the products of animal origin and fodder
in Ukraine. The test center is accredited in accordance with the requirements of
DSTU ISO/IEC 17025:2006 by National Accreditation Agency of Ukraine and
authorized to carrying out of diagnostics of animal diseases and laboratory
researches of food products, the results of which are defined in all over the world.

Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains
of Microorganisms
Україна, 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30
30, Donetska Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 245-76-84
+380 (44) 245-76-08
admin@biocontrol.com.ua
www.biocontrol.com.ua

Розробка нових й удосконалення існуючих біотехнологічних препаратів,
розробка та вдосконалення сучасних методів лабораторної діагностики
збудників інфекційних захворювань тварин, депонування, підтримання
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і зберігання біологічного матеріалу сприяє підвищенню біобезпеки
ветеринарної медицини України.
New development and improvement of existing biotechnology production
of biological preparations, development of modern laboratory diagnostics of
infectious animal diseases, deposit, maintenance and storage of biological
material improve of biosafety of Veterinary Medicine in Ukraine.

Інститут післядипломної освіти Національного
університету харчових технологій
Institute of Post-Diploma Training of the National University of
Food Technologies
Україна, 03190, м. Київ, вул. Естонська, 8-А
8-А, Estonska Str., Kyiv, 03190, Ukraine
+380 (44) 449-12-33
ipdo_ipdo@ukr.net
www.ipdo.kiev.ua

Інститут післядипломної освіти (ІV рівень акредитації), заснований у 1969 р.,
проводить підвищення кваліфікації керівників і фахівців підприємств
харчової й переробної промисловості за акредитованими напрямами
(спеціальностями): Економіка та підприємництво, Менеджмент та
адміністрування; Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської
продукції; Інформатика та обчислювальна техніка (Інформаційні управляючі
системи та технології); Енергетика та енергетичне машинобудування
(Теплоенергетика, холодильні машини і установки); Охорони праці.
The Institute of post-diploma Training, founded in 1969 and having the 4-th level
of accreditation, conducts professional development of executives and specialists
in food and processing industries under the following specialties: Economics and
enterprise, Management and administration, Food industry and processing
of agricultural products; Computer science and technics (Control systems and
technologies); Power engineering and power machine building (Heat and power
engineering, Cooling machines and devices), Labour protection.

Інститут фармакології та токсикології НАМН України, ДУ
Institute of Pharmacology and Toxicology of NAMS of Ukraine, SI
Україна, 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 14
14, Ezhene Potier Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 456-40-22
+380 (44) 456-42-56
info@pharm-tox.org.ua
www.pharm-tox.org.ua

Провідна установа у галузі наукового пошуку та розробки нових
лікарських засобів (ЛЗ). Інститут проводить повний цикл досліджень
ЛЗ – від синтезу хімічної речовини, вивчення її дії на різні системи
організму в експерименті, до створення лікарської форми препарату.
Виконує дослідження молекулярних механізмів пошкодження організму
при гіпоксії та ішемії, механізмів дії високоефективних речовин для
застосування при нервово-психічних захворюваннях, розробку нових
НПЗЗ та анальгетиків, протипухлинних, серцево-судинних засобів, ЛЗ на
основі ліпосом. Інститут першим в Україні впровадив принципи GLP у
неклінічні дослідження лікарських засобів.
SI “Institute of Pharmacology and Toxicology NMA of Ukraine” is the
leading institution in the field of scientific research and development of new
pharmaceuticals. The Institute carries out a full cycle of drug research – starting
from synthesis of chemical substance, study of its effect on various systems of
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the organism in the experiment up to creation a dosage form of the drug. The
Institute performs research of molecular mechanisms of organism damage in
case of hypoxia and ischemia, mechanisms of high-performance substances
for use in case of nervous-mental diseases, develops new NSAID analgesics,
anticancer, cardio-vascular drugs, new forms of drugs on liposomes base. The
Institute was the first in Ukraine that introduced GLP principles to nonclinical
studies of pharmaceuticals.

Науковий центр превентивної токсикології, харчової
та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ
України, ДП
L.I. Medved's Research Center of Preventive Toxicology, Food
and Chemical Safety, Ministry of Health, SE
Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
6, Heroiv Oborony Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 526-95-53
+380 (44) 526-96-43
consult@medved.kiev.ua
www.medved.kiev.ua

Напрямками роботи Наукового центру є проведення наукових
досліджень, випробувань та надання консультативних послуг в галузі
токсикології, громадського здоров'я, гігієни, санітарного та епідемічного
благополуччя, оцінка ризику та наукове обґрунтування нормативів
щодо хімічних речовин, продуктів біотехнології, харчових продуктів.
Науковий центр - єдина в Україні наукова організація профілактичного,
токсикологічного та хіміко-аналітичного напрямку, дослідницька база
якої має всі види міжнародної та національної акредитації, в тому числі
ISO 17025 та GLP.
Area of activities of Research center includes research, testing and advisory
services in the field of toxicology, public health, hygiene, sanitary and
epidemiological welfare, risk assessment and scientific justification of standards
for chemicals, biotechnology products, foodstuffs. Research center is the only
scientific organization in Ukraine in the field of toxicology and chemistry, which
has all kinds of national and international accreditation, including ISO 17025
and GLP.

Національна асоціація виробників м’яса
та м’ясопродуктів України «Укрм’ясо»
National Association of meat and meat products of Ukraine
“Ukrmyaso”
Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 4-A
4-A, Raskovoy Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 517-63-94, 517-89-77
+380 (44) 517-89-77
vipopov@naverex.kiev.ua

Національна асоціація виробників м’яса та м’ясопродуктів України
«Укрм’ясо» - добровільна недержавна організація.
Сфера діяльності:
- постійна координація виробничої діяльності її учасників;
- сприяння розвиткові ринків м’яса та м’ясопродуктів в Україні та поза її
межами;
- представництво інтересів членів асоціації у державних та громадських
органах;
- створення нормативної документації;
- участь у розробці нормативно-правових актів
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National Association of meat and meat products of Ukraine “Ukrmyaso” voluntary non-governmental organization
Sectors of activity:
- permanent coordination of production activities of its members;
- promotion of the development of the markets of meat and meat products in
Ukraine and abroad;
- representation of the interests of association members in state and public
organizations;
- the establishment of regulations for the production of meat products;
- participation in the development of regulations.

Національна асоціація молочників України
«Укрмолпром»
National Ukrainian Dairy Association “Ukrmolprom”
Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченко, 1, оф. 40-46
Off. 40-46, 1, B. Grinchenko Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 226-27-83
+380 (44) 279-82-25
mail@ukrmolprom.kiev.ua
www.ukrmolprom.kiev.ua

Профільна асоціація, що об’єднує понад 150 молокопереробних
підприємств.
Main Ukrainian dairy association that consolidates 150 dairy companies.

Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус
National Codex Alimentarius Commission of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
6, Heroiv Oborony Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 526-95-53
+380 (44) 526-96-43
secretar@codex.co.ua
www.codex.co.ua
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Комісія - консультативно-дорадчий орган який забезпечує гармонізацію
вітчизняних вимог до безпечності харчових продуктів з міжнародними, а
також надає наукові консультації та технічну допомогу у сфері оцінки та
управління ризиками пов'язаними з харчовими продуктами.
The Commission is an advisory body that provides harmonization of national
requirements for food safety with international, as well as providing scientific advice
and technical assistance in the field of food safety risk assessment and management.

Національний авіаційний університет
National Aviation University
Україна, 03058, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1
1, Kosmonavta Komarova Ave., Kyiv, 03058, Ukraine
+380 (44) 457-77-55
+380 (44) 408-30-27
post@nau.edu.ua
www.nau.edu.ua

Національний авіаційний університет є потужним авіаційним вищим
навчальним закладом, знаним не лише в Україні, а й далеко за її межами.
Тисячі його вчених та педагогів, сотні тисяч випускників зробили гідний
внесок у розвиток вітчизняної та світової науки, техніки і промисловості,
стали активними творцями науково-технічного прогресу.
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The National Aviation University is a powerful aviation higher educational
institution, that is well-known not only in Ukraine, but also far abroad.
Thousands of its scientists and lecturers, hundred thousands of graduates have
made a considerable contribution to the development of national and world
science, techniques and industry; they became the active creators of scientific
and technical progress.

Національний університет біоресурсів і
природокористування України
National University of Life and Environmental Sciences of
Ukraine
Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 15
15, Heroyiv Oborony Str., Kyiv, 03041, Ukraine
+380 (44) 527-87-20
www.nubip.edu.ua

НУБіП України - самоврядний (автономний) дослідницький національний
університет, має ІV рівень акредитації.
Університет здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних
рівнів: «Магістр» (за 47 спеціальностями), «Спеціаліст» (за 20
спеціальностями), «Бакалавр» (за 29 напрямами), «Молодший спеціаліст»
(за 33 спеціальностями).
До структури НУБіП України входять Південний філіал НУБіП України
«Кримський агротехнологічний університет», 2 інститути, 9 коледжів та
1 технікум. В НУБіП функціонують 12 ННІ, 12 НДІ, Українська лабораторія
якості і безпеки продукції, 9 НДГ та станцій; 41 науково-дослідна
лабораторія; 22 проблемні наукові лабораторії.
Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється
в аспірантурі (за 80 спеціальностями) та докторантурі (за 64
спеціальностями). Функціонує 19 спеціалізованих вчених рад із захисту
дисертацій.
NUBiP of Ukraine - self-governing (autonomous) Research National University,
has a fourth level of accreditation.
The University trains specialists in educational levels: Master - in 47 specialties,
Specialist - in 20 specialties, Bachelor - in 29 directions, Junior Specialist - in 33
specialties.
The structure consists of Southern Affiliate of NUBiP of Ukraine “Crimean
Agrotechnical University”, 2 institute, 9 college sand 1 technical college. At NUBiP
function 12 ERI, 12 RI, Ukrainian laboratory of quality and safety of agricultural
products, 9 TRF and stations, 41 research laboratory, 22 problematic laboratories.
Preparation of scientific and pedagogical personnel of higher qualification is
carried out in graduate school (in 80 specialties) and doctorate (in 64 specialties).
The University operates 19 specialized academic councils of thesis defending.

Об’єднання підприємств хлібопекарної
промисловості «Укрхлібпром»
Association of baking companies “Ukrkhlibprom”
Україна, 02660, м. Київ, пр-т Визволителів, 1
1, Vyzvolyteliv Ave., Kyiv, 02662, Ukraine
+380 (44) 543-09-57
+380 (44) 543-04-78
info@ukrhlibprom.org.ua
www.ukrhlibprom.org.ua

Об’єднання «Укрхлібпром» - недержавне формування, функціями якого
є сприяння розвитку ринків хліба, хлібобулочних та макаронних виробів
в Україні та поза її межами, представництво інтересів підприємств
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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у державних та громадських організаціях. До складу «Укрхлібпром»
входить Центральна виробничо-технологічна лабораторія, яка є базовою
організацією зі стандартизації і володіє фондом діючої нормативної та
технологічної документації на хлібобулочні та макаронні вироби. На базі
ЦВТЛ діє Спеціалізована галузева дегустаційна комісія. ЦВТЛ забезпечує
хлібопекарські підприємства чистими культурами МКБ та дріжджів для
заквасок.

Одеська національна академія харчових технологій
(ОНАХТ)
Odesa National Academy of Food Technologies (ONAFT)
Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
112, Kanatna Str., Odesa, 65039, Ukraine
+380 (48) 724-28-75, 712-41-30
+380 (48) 722-80-42, 714-86-72
nauka@onaft.edu.ua
www.onaft.edu.ua

Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) сучасний інноваційний науково-навчальний центр підготовки
висококваліфікованих кадрів для народного господарства. Вперше в
Україні отримано сертифікат міжнародного стандарту ISO 9001:2008
«Надання послуг у сфері освітньої, наукової та науково-технічної
діяльності; підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів». До складу
академії входить 5 науково-навчальних інститутів, технічний коледж, три
технікуми.
Наукова діяльність академії, яка є визнаним лідером із впровадження
готових інноваційних розробок в агропромисловому комплексі,
сконцентрована у Науково-дослідному інституті ОНАХТ. Високий
науковий потенціал академії забезпечує діяльність 16 наукових шкіл,
визнаних міжнародною професійною спільнотою.
Міжнародне визнання академії підтверджується договорами про
співпрацю із зарубіжними університетами та грантами на проведення
наукових досліджень. Діяльність академії визнана європейськими
освітніми та науковими центрами. ОНАХТ є дійсним членом 11
міжнародних асоціацій.
Odesa National Academy of Food Technologies (ONAFT) is a modern innovative
scientific center for training of highly qualified personnel for the national
economy. First in Ukraine the certificate of international standard of ISO is got
9001:2008 “Grant of services in the field of educational, scientific and scientific
and technical activity; in-plant training and retraining of shots”. 5 scientificallyeducational institutes enter in the complement of academy, technical college,
three technical schools.
The scientific activity of the academy, which is a recognized leader in the
inculcation of ready innovations in the agricultural sector, concentrated in the
Research Institute ONAFT. High scientific potential of the Academy provides
activities of 16 scientific schools, which are recognized by the international
professional community.
International recognition of the Academy is confirmed by cooperation
agreements with foreign universities and by grants for research. Academy
scientific activities are recognized by European educational and scientific centers.
The Academy is a member of 11 international associations.
WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України
Council of Entrepreneurs under the Cabinet of Ministers
Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
12/2, Grushevskogo Str., Kyiv, 01008, Ukraine
+380 (44) 256-71-01
+380 (44) 226-29-67
rada@kmu.gov.ua
www.radakmu.org.ua

Свою історію Рада підприємців розпочала 22 березня 1993 року, коли
відповідною Постановою КМУ був створений цей консультативноекспертний орган при Уряді України. Сьогодні Рада – це координаційний
орган, який репрезентує інтереси українського бізнесу, і об’єднує у своїх
рядах 84 представників різних за розміром суб’єктів господарювання
України. Серед основних завдань Ради сьогодні є:
• налагодження дієвого та ефективного діалогу між державою та бізнесом,
• створення та координація регіональних рад підприємців,
• захист малого та середнього бізнесу,
• реформування дозвільної системи та дерегуляція адміністрування бізнесу,
• боротьба з корупцією та адміністративним тиском на бізнес та інші.
Основним завданням Ради було і залишається забезпечення взаємодії
Уряду із бізнесом, створення правових, економічних та організаційних
умов для подальшого розвитку підприємницької діяльності, а також
підготовка пропозицій щодо формування державної економічної,
податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту
інтересів суб'єктів господарювання.

Союз хіміків України
Ukrainian Chemists Union
Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, оф. 216
Off. 216, 15, М. Raskovoy Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 516-58-32, 516-59-76
+380 (44) 516-58-32, 516-59-76
office@chemunion.org.ua
www.chemunion.org.ua

Представництво і захист інтересів підприємств та організаційчленів Союзу в органах законодавчої і виконавчої влади України та в
міжнародних організаціях.
Representation and protection member`s interests at legislative and executive
authorities of Ukraine and international organizations.

Спілка молочних підприємств України
Ukrainian Union of Dairy Enterprises
Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 4-А, оф. 410
Off. 410, 4-A, M. Raskovoy Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 451-42-28
+380 (44) 451-42-29
molsouz@i.kiev.ua
www.molsouz.org.ua

Спілка молочних підприємств України була створена в 2001 році, до
якої входять молокопереробні підприємства, виробники обладнання,
упаковки, інгредієнтів для молочної галузі та інші.
Завданням Спілки є розвиток вітчизняного молочного ринку, вирішення
проблем молочної промисловості, захист інтересів учасників в
державних органах управління, участь в розробці і реалізації програм
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розвитку молочної галузі, вдосконалення нормативної бази, збільшення
обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції.
Ukrainian Union of Dairy Enterprises was established in 2001, and includes
dairy plants, manufacturers of equipment, packaging, ingredients for dairy
industry and others. The aim of the Union is to develop domestic milk market,
to solve problems of dairy industry, to protect the participants’ interests in
governmental authorities, the participation in development and implementation of dairy industry development programs, regulatory framework,
increasing the production of competitive products.

Українська Асоціація кераміки
Ukrainian Association of ceramics
Україна, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 89-А
89-A, Peremogy Ave., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 490-22-96
apeic@ceramic.com.ua
www.ceramic.com.ua

Українська Асоціація Кераміки (УАК) – міжнародне неприбуткове
добровільне об’єднання, утворене 22 липня 1999 року на принципах
самоврядування, добровільності, рівноправності членів Асоціації.
Сфера діяльності: керамічна плитка, сантехніка, будівельний камінь,
мозаїка та аксесуари для ванної кімнати.
Українська Асоціація кераміки бере участь у щорічних форумах
виробників керамічної плитки, в розробці норм і стандартів для
керамічної продукції та захищає інтереси українських підприємців.
Ukrainian Association of Ceramics (UAC) as an international non-profit
organization was created on the 22nd of July in 1999 on the basis of selfadministration, voluntary involvement and equal rights of its members.
Activity: ceramic tiles, sanitary ware, construction stone, mosaics & accessories
for bathroom. Ukrainian Association of ceramics participates in the annual
World Ceramic Forum, develops ceramic product standards and regulations,
and guards interests of Ukrainian businessmen.

Українська корпорація по виноградарству і
виноробній промисловості «УКРВИНПРОМ»
Ukrainian Corporation for Viticulture and Wine Production
Industry “UKRVINPROM”
Україна, 03022, м. Kиїв, вул. Васильківська, 37
37, Vasilkovskaya Str., Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 257-39-19, 257-11-16
+380 (44) 257-11-16
office@ukrvinprom.ua
www.ukrvinprom.ua

Українська корпорація по виноградарству і виноробній промисловості
«УКРВИНПРОМ» є громадсько-професійним об’єднанням підприємств,
об’єднань, організацій, установ виноградно-виноробної галузі
промисловості України. Заснована 8 лютого 2000 року на установчій
конференції на основі спільності інтересів, з метою постійної координації
господарської, в тому числі зовнішньоекономічної діяльності її учасників,
координації технічних і економічних питань, задоволення та захисту
законних прав та інтересів учасників.
Ukrainian Corporation for Viticulture and Wine Production Industry
“UKRVINPROM” is public professional association enterprises, associations,
organizations, institutions of viticulture and wine production industry of Ukraine.
It was founded in 2000 on February 8 at the foundation conference. Corporation
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was established on the basis of community of interests, for the purpose of
permanent coordination, including foreign economic activities of its members,
coordination of technical and economic issues, satisfaction and protection of the
legal rights and interests of the participants.

Українська лабораторія якості і безпеки продукції
АПК (УЛЯБП АПК)
Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural
Products (hereinafter referred to as ULQSAP)
Україна, 08162, Київська обл., п.г.т. Чабани, вул. Машинобудівників, 7
7, Mashinobudivnykiv Str., Chabany village, Kyiv region, 08162, Ukraine
+380 (44) 527-88-54
+380 (44) 526-45-04
info@quality.ua
www.quality.ua

УЛЯБП АПК НУБіП України створена згідно з Розпорядженням Кабінету
Міністрів України № 584-р від 2 жовтня 2003 року.
Лабораторія акредитована, відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC
17025:2006, НААУ, що є повноцінним членом ILAC MRA; присвоєно статус
підприємства (єдиної в Україні!) генетичного контролю.
В лабораторії виконується понад 800 видів досліджень, які забезпечують
проведення аналізу продуктів АПК «від лану – до столу».
Лабораторія уповноважена виконувати державні випробування засобів
захисту рослин та агрохімікатів з метою їх реєстрації в Україні.
Наявність висококваліфікованого персоналу та сучасна лабораторне
обладнання забезпечують можливість проводити підготовку
і перепідготовку персоналу лабораторій відповідно до вимог
національних та державних стандартів.
ULQSAP of the NUBiP of Ukraine was created in obedience to Order of Cabinet of
Ministers of Ukraine from October, 2nd, 2003 # 584-g.
Laboratory accredited NAAU that is member of ILAC MRA in compliance with
the requirements of DSTU ISO/IEC 17025:2006; was given status of the enterprise
of the genetic control – the only one in Ukraine.
Nowadays the laboratory can carry out over 800 kinds of various researches.
Researches are carried out in various directions and enable to analyze plant and
animal production from initial stages of its obtaining to a final product which gets on
a table. We also are authorized to perform the state researches of plants protection
means and agrochemicals with the purpose of their registration in Ukraine.
ULOSAP make recommendations in quality control in food and feed, provides
training of personnel.

Український науковий фармакопейний центр якості
лікарських засобів, ДП
Ukrainian scientific pharmacopoeial center for quality of
medicines
Україна, 61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 33
33, Astronomicheskaya Str., Kharkov, 61085, Ukraine
+380 (57)315-13-19
ivolchik75@gmail.com,
phukr@phukr.kharkov.ua
www.sphu.org

Основні завдання підприємства: створення, підтримка і реалізація
Державної Фармакопеї України (ДФУ), створення, підтримка і реалізація
фармакопейних стандартних зразків (ФСЗ), організація і проведення
раундів професійного тестування лабораторій контролю якості
лікарських засобів (ППТ), державний контроль якості лікарських засобів
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(лабораторія Фармакопейного аналізу), експертиза та розробка матеріалів
з якості лікарських засобів (стандартизація), науково-методична та
експериментальна підтримка напрямків, пов'язаних зі стандартизацією
та якістю лікарських засобів (валідація та СЗ;ЛФА,стандартизація).
The main objectives of the enterprise: the creation, maintenance and
implementation of the State Pharmacopoeia of Ukraine (SPhU), the creation,
maintenance and implementation of pharmacopoeial reference standards (CRS),
the organization and conduct rounds of professional testing of laboratories of
quality control of medicines (CPT), a government drug quality control (laboratory
of pharmacopoeial analysis (LPhA)), assessment and development of materials
on drug quality (standardization), scientific methodology and experimental
support activities as for standardization and quality of medicines (validation
and RS, LPhA, standardization).

Український фармацевтичний інститут якості, ДП
Ukrainian Pharmaceutical Institute of Quality, SE (UPHIQ)
Україна, 020160, м. Київ, пр-т Возз’єднання, 7-А
7-А, Vozzyednannia Ave., Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 338-17-70
goncharenko@uphiq.org
www.uphiq.org

Основним завданням державного підприємства «Український
фармацевтичний інститут якості» та веб-порталу UPHIQ.ORG є
інформаційна підтримка фармацевтичного ринку України та
впровадження стандартів належних фармацевтичних практик (GMP, GDP,
GPP).
Основні напрямки роботи:
- Експертиза проектів документів, включаючи кваліфікацію (DQ), для
виробників лікарських засобів на відповідність вимогам GMP;
- Аудити на відповідність вимогам GMP, GDP;
- Проведення семінарів та конференцій для працівників
фармацевтичної галузі.
Main aims of the State Enterprise “Ukrainian Pharmaceutical Institute of
Quality” and web-portal UPHIQ.ORG are informational support of Ukrainian
pharmaceutical market and introduction of appropriate standards for
pharmaceutical practices (GMP, GDP, GPP).
Main activities of UPHIQ:
- Manufacturing documentation expertise, including Design Qualification on
accordance with licensing and GMP rules;
- GMP, GDP compliance audits;
- Seminars and conferences for employees of pharmaceutical players.

УКРМЕДСЕРТ, ТОВ
UKRMEDCERT, Ltd.
Україна, 02068, м. Київ, вул. М. Драгоманова, 1-А, оф. 2
Off. 2, 1-A, M. Dragomanоva Str., Kyiv, 02068, Ukraine
+380 (44) 223-14-35
+380 (67) 549-61-63
+380 (44) 390-63-27
ukrmedcert@ukrmedcert.org.ua
cert@ukrmedcert.org.ua
www.ukrmedcert.org.ua
www.vmp.org.ua

Співробітниками ТОВ «УКРМЕДСЕРТ» проведено сотні освітніх заходів,
націлених на поглиблене розуміння діючих вимог (семінари, тренінги,
WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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круглі столи, конференції). Найбільш затребувані напрями навчання
персоналу:
- Належні практики GхP;
- Регулювання обороту виробів медичного призначення (ВМП);
- Регулювання виробництва біологічно-активних добавок (БАД);
- Лабораторії якості та мікробіологічні лабораторії;
- Організація роботи провізорів і фармацевтів.
Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРМЕДСЕРТ» (ООВ УКРМЕДСЕРТ),
акредитований Національним агентством з акредитації України у сфері:
- оцінки медичних виробів вимогам Технічних регламентів, атестат
№ 10240,
- сертифікації систем менеджменту якості відповідно до вимог
стандартів ДСТУ ISO 13485, ДСТУ ISO 9001, атестат № 80047 призначений
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
26.02.2014 № 218 за номером UA.TR.099 органом з оцінки відповідності
продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів у сфері обігу
медичних виробів.
The employees of LTD. “UKRMEDSERT” are conduct hundreds of educational
measures, operating requirements aimed at the deep understanding (seminars,
trainings, roundtables, conferences). The most claimed directions of studies of
personnel are:
- Proper practices of GxP;
- Adjusting of turn of wares of the medical setting (VMP);
- Adjusting of production biologically – active additions (BAD);
- The Laboratories of quality and microbiological laboratories;
- Organization of work of pharmacists and druggists;
Conformity Assessment Body “UKRMEDCERT” LTD (CAB UKRMEDCERT)
accredited by the National Accreditation Agency of Ukraine for:
- Conformity Assessment of Medicinal Devices to requirements of Technical
Regulations, accreditation certificate number 10240,
- Certification of quality management systems according to the standards of
ISO 13485, ISO 9001, accreditation certificate number 80047, appointed by
the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (order № 218 of
26.02.2014) conformity assessment body for assessment of products, processes
and services to requirements of technical regulations in the sphere of medical
devices (the CAB identification number UA.TR.099).

Фармацевтична Асоціація «ФАРМУКРАЇНА», ВГО
Pharmaceutical Association “PHARMUKRAINE”,
The All-Ukrainian PO
Україна, 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29
29, Bereznyakivska Str., Kyiv, 02098, Ukraine
+380 (44) 393-29-96
farmukraine@ukr.net
www.pharmukraine.org

ВГО «Фармацевтична Асоціація «ФАРМУКРАЇНА» зареєстрована
Міністерством юстиції України у 2010 р. До складу Асоціації входять п`ять
колективних членів – трудові колективи провідних дистриб’юторських
компаній: ПрАТ «Альба Україна», ТОВ «БаДМ», ТОВ «ХФК «Біокон»,
СП «Оптима Фарм», ТОВ «Фра-М». Основною метою діяльності є
представництво і захист законних інтересів членів Асоціації в економічній
і соціальній сферах, досягнення єдності інтересів для спільної реалізації
прав і свобод фахівців системи охорони здоров’я, об’єднання зусиль
працівників фармації і науковців задля сприяння науковим розробкам з
питань теорії і практики охорони здоров’я в галузі фармації та суміжних
дисциплін.
The All-Ukrainian Public Organization “Pharmaceutical Association
“PHARMUKRAINE” was registered by Ministry of Justice in 2010. It includes
five collective members – labor groups of the leading distribution companies:
“Alba Ukraine” PJSC, “BaDM” Ltd, “Chemical-Pharmaceutical Company
“Biocon” Ltd, “Fra-M” Ltd, “Optima Pharm” JV. The main objective of the
Association is to represent and defend the legitimate interests of the
Association Members in economic and social areas, to achieve the unity
of interests for common realization of the rights and freedoms of health
care specialists, to unite the efforts of pharmacy workers and scientists for
assisting in scientific developments in the theory and practice of health care
in pharmacy and related disciplines.

Укрметртестстандарт, ДП
Ukrmetrteststandart, SE
Україна, 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4
4, Metrologichna Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 526-52-29
+380 (44) 526-42-60
ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua
www.ukrcsm.kiev.ua

ДП «Укрметртестстандарт» – це висококваліфіковані фахівці, оснащені
сучасним устаткуванням випробувальні центри, фонди національних
і міжнародних стандартів, технічних умов і нормативних документів,
гарант надійності і конфіденційності.
SE “Ukrmetrteststandart” – it is highly qualified specialists, test centers equipped
with modern equipment, funds of national and international standards,
specifications, and normative documentation, guarantor of reliability and
confidentiality.
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of Ukraine

Інститут газу НАН України
The Gas Institute of the NAS of Ukraine

Україна, 01601, м. Київ, вул. Леонтовича, 9
9, Leontovycha Str., Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 234-59-74
+380 (44) 279-63-65
secretar@biochem.kiev.ua
www.biochemistry.org.ua

Україна, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39
39, Degtyarivska Str., Kyiv, 03113, Ukraine
+380 (44) 456-44-71, 456-03-56
+380 (44) 456-88-30
ig-secr@i.com.ua
www.ingas.org.ua

Основні напрями наукової діяльності: дослідження структури, фізикохімічних властивостей і біологічних функцій складних протеїнів
та надмолекулярних систем; вивчення молекулярної організації
метаболічних процесів та механізмів їх регуляції біологічно активними
речовинами; розробка біотехнологій та нанобіотехнологій для
медицини, сільського господарства, екології та промисловості.

Основні напрями наукових досліджень інституту: розробка енерго- та
ресурсозберігаючих технологій у різних галузях народного господарства
на основі підвищення ефективності використання природного газу;
розробка технологій підготовки та використання альтернативних
позабалансових джерел енергоносіїв на транспорті і в енергоустановках
децентралізованого тепло- та електропостачання; переробка
промислових та побутових відходів, захист повітряного басейну від
забруднення.

The scientific approach is multi-disciplinary and targeted at the following areas:
investigation of the structure, physical-chemical properties and biological
functions of the complex protein and supramolecular systems; mechanisms
of metabolic regulation by biologically active substances of low-molecular
weight; development of biotechnologies and nanobiotechnologies for medicine,
agriculture, ecology and industry.

The basic lines of Institute investigations: developing of energy- and resource
saving technologies in different sectors of the national economy on basis of
increase natural gas use efficiency; developing of the off-balance energy carriers
treatment and use technologies on transport and energy installations for
distributed heating and power supply; factory and domestic waste processing,
environment protection from pollutions.

Інститут відновлюваної енергетики НАН України
Institute for renewable energy of the NAS of Ukraine
Україна, 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 20-A
20-A, Chervonogvardiyska Str., Kyiv, 02094, Ukraine
+380 (44) 206-28-09
renewable@ukr.net
info@ive.org.ua
www.ive.org.ua

В структурі Інституту 6 наукових відділів та МНТЦ вітроенергетики.
Напрями діяльності:
- фізико-технічні основи процесів перетворення, використання сонячної
енергії;
- наукові основи перетворення, використання енергії вітру;
- технології та системи використання відновлюваних органічних
енергоносіїв;
- теплофізичні основи використання геотермальної енергії;
- наукові основи процесів перетворення та використання енергії малих
рік та енергії моря;
- технології, системи комплексного використання ВДЕ.
The main Institute activities are:
- physical and engineering basis for solar energy transformation processes and
utilization;
- research basis for wind energy transformation processes and utilization;
- technologies and systems for bioenergy sources utilization;
- thermal-physic basis for geothermal energy utilization;
- research basis for transformation processes and utilization the energy of small
rivers and seas;
- technologies and systems for RES complex utilization.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Інститут геохімії навколишнього середовища НАН
України, ДУ
Institute of Environmental Geochemistry of the NAS
of Ukraine, SI
Україна, 03680, м. Київ-142, пр-т Ак. Палладіна, 34-А
34-А, Ac. Palladin Ave., Kyiv-142, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-00-60
+380 (44) 423-81-37
igns@i.com.ua
www.igns.gov.ua

Інститут геохімії навколишнього середовища (ІГНС) – провідна наукова
установа країни в галузі екологічної та радіаційної безпеки, що має
світове визнання та тісно співпрацює з багатьма науковими центрами за
кордоном.
Колективом Інституту проводяться фундаментальні та прикладні
дослідження за такими основними науковими напрямами: геохімія,
радіогеохімія та космохімія; техногенно-екологічна безпека;
рудоутворення і мінералогенія; науковий супровід ядерного паливного
циклу.
Institute of Environmental Geochemistry (IEG) is the leading scientific
organization in Ukraine that deals with problems of ecological and radiation
safety and closely cooperates with many scientific centers in Ukraine and aboard.
The staff of the Institute holds fundamental and applied researchers on such
directions: geochemistry, radiogeochemistry, cosmochemistry, technogenicecological safety, oreformation, mineralogy, instrumental- making in the sphere
of nuclear.
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Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка НАН України
M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore
formation of the NAS of Ukraine

Інститут електродинаміки НАН України
Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Перемоги, 56
56, Peremogy Ave., Kyiv, 03680, Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Ак. Палладіна, 34

+380 (44) 456-01-51, 454-24-01

34, Ac. Palladin Ave., Kyiv, 03680, Ukraine

+380 (44) 456-94-94

+380 (44) 424-12-70

ied1@ied.org.ua

igmr@ignof.gov.ua

www.ied.org.ua

www.igmof.org.ua

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка
Національної Академії Наук України був створений 9 січня 1969 р. з метою
вивчення складу і еволюції літосфери; виявлення закономірностей
формування і локалізації родовищ корисних копалин; розробки
геохімічних, мінералогічних і петрологічних критеріїв прогнозування
і пошуків родовищ і рудопроявів; синтезу мінералів і виявлення нових
видів мінеральної сировини.
M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy and ore formation
of the National Academy of sciences of Ukraine, was founded on January 9,
1969 with the purposes of study of lithosphere composition and evolutions;
investigation of mechanisms of formation and localization of mineral deposits;
discovery of geochemical, mineralogical and criteria for prediction and
exploration of mineral deposits and ore occurences; the synthesis of minerals
and discovery of new types of mineral resources.

Інститут експериментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology, oncology
and radiobiology of the NAS of Ukraine

Інститут електродинаміки – провідна наукова установа України у галузі
фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на підвищення
ефективності та надійності функціонування електроенергетичних
об’єктів і мереж, розробки інформаційно-діагностичних та вимірювальних
комплексів, сучасних систем електроприводу, регулювання та керування,
енергозберігаючих технологій та обладнання.
Одним з напрямків роботи інституту є розробка біомедичної апаратури
та обладнання.
The Institute of Electrodynamics is leading scientific institution of Ukraine in the
field of fundamental and applied researches, aimed at increasing efficiency and
reliability of functioning of electric power objects and networks, development
of information-diagnostic and measuring complexes, modern electric drive
systems, control and management of energy-saving technologies and
equipment.
One of the areas of work of the Institute is developing biomedical devices and
instruments.

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН
України
G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics of the NAS of Ukraine

Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45

Україна, 03680, м. Київ, бул-р Ак. Вернадського, 36

45, Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine

36, Ac. Vernadsky blvd., Kyiv, 03680, Ukraine

+380 (44) 258-16-56

+380 (44) 424-31-10

iepor@onconet.kiev.ua

+380 (44) 424-25-61

www.iepor.org.ua

metal@imp.kiev.ua

ІЕПОР - академічний центр з досвідом роботи у галузі експериментальної
патології, біотехнології і молекулярної онкології. Виконання НДР у
рамках пріоритетних напрямків дало змогу досягти вагомих результатів
у з’ясуванні клітинних особливостей та молекулярно-генетичних змін,
асоційованих з пухлинною хворобою; розробці новітніх технологій
диференційної діагностики; створенні методів терапії із використанням
нанотехнологій.

www.imp.kiev.ua

IEPOR is an academic center with experience of work in experimental pathology,
biotechnology and molecular oncology. Carrying out of scientific work in frames
of priority trends gave to Institute possibility to achieve weighty advances in
investigations aimed at study of cellular peculiarities and molecular-genetic
changes of cancer disease; investigations of new technologies of differential
diagnostics; generation of methods of therapy using nanotechnologies.

G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics of the NAS of Ukraine is one of the
largest in Ukraine and Europe research centers of basic research in the physics
of metals. Scientific areas: physics of strength and plasticity of metals and alloys;
electronic structure and electronic properties of metals and compounds on their
basis; nanoscale systems; atomic structure of metals and heterophase systems
on their basis.
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Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України є одним з
найбільших в Україні та Європі наукових центрів з фундаментальних
досліджень у галузі фізики металів. Наукові напрями: фізика міцності
та пластичності металів і сплавів, електронна будова та електронні
властивості металів і сполук на їх основі, нанорозмірні системи, атомна
будова металів та гетерофазних систем на їх основі.
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Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАН України
D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology
of the NAS of Ukraine

Інститут монокристалів, НТК, НАН України
Institute for Single Crystals of the NAS of Ukraine, SSI
Україна, 61001, м. Харків, пр-т Леніна, 60
60, Lenin Ave., Kharkiv, 61001, Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, вул. Заболотного, 154

+380 (57) 340-93-39

154, Zabolotny Str., Kyiv, 03680, Ukraine

+380 (57) 340-93-43

+380 (44) 526-11-79

info@isc.kharkov.com

+380 (44) 526-23-79

www.isc.kharkov.com

podgorsky@serv.imv.kiev.ua
www.imv.net

Інститут мікробіології і вірусології – один з найбільших наукових центрів
досліджень у галузі систематики, фізіології, біохімії, генетики та екології
мікроорганізмів, біотехнології і загальної вірусології. Фундаментальні
дослідження вчених інституту стають основою для створення нових
біотехнологій для промисловості, сільського господарства, охорони
здоров'я й захисту навколишнього середовища. В інституті створена
одна з найбільших у світі Українська колекція мікроорганізмів.
The Institute of Microbiology and Virology is the greatest scientific center of
research in the field of systematics, physiology, biochemistry, ecology and
genetics of microorganisms, biotechnology and general virology. Fundamental
investigations of the Institute researchers become the basis for creation of the
novel bio-technologies for industry, agriculture, public health and environment
protection.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН
України
Institute of Molecular Biology and Genetics of the NAS
of Ukraine

Основні напрямки діяльності НТК «Інститут монокристалів»:
– розвиток фундаментальних досліджень процесів росту кристалів і
наносистем;
– розробка технологій та нанотехнологій отримання сцинтиляційних
детекторів і створення пристроїв на їх основі;
– хімія і технологія фотоактивних органічних сполук;
– аналітична хімія;
– хімія і технологія матеріалів фармацевтичного та медико-біологічного
призначення і фізіологічно-активних сполук.
Priority guidelines of scientific effort at STC “Institute for Single Crystals”:
– Fundamental investigations of the growth processes in crystals and nanosystems;
– Development of technologies and nano technologies for scintillation
detectors production and making related devices;
– Chemistry and technology of photo-active organic compounds;
– Analytical chemistry;
– Chemistry and technology of materials for pharmaceutical and medicobiological applications and physiologically active compounds.

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
V.N. Bakul Institute for Super hard Materials

Україна, 03680, м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 150

Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2

150, Ac. Zabolotnogo Str., Kyiv, 03680, Ukraine

2, Avtozavodska Str., Kyiv, 04074, Ukraine

+380 (44) 526-11-69

+380 (44) 468-86-32

+380 (44) 526-07-59

alkon@ism.kiev.ua

inform@imbg.org.ua

s.riabchenko@yandex.ru

www.imbg.org.ua

www.ism.kiev.ua

Директор – ак. НАНУ Г.В. Єльська. Установа налічує 433 співробітники.
Діяльність: структурна та функціональна геноміка; протеоміка та білкова
інженерія; молекулярні та клітинні біотехнології; біоінформатика,
комп’ютерне моделювання та дизайн. Науковці співпрацюють з
вченими більш ніж з 80 країн світу та мають десятки міжнародних
грантів (NATO, STCU, CNRS, SCOPES, FP7 та ін.). Протягом тривалого часу
підтримуються двосторонні зв’язки з установами Франції та Польської
академії наук.

В інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля проводяться
фундаментальні наукові дослідження фізико-хімічних процесів
утворення і росту моно- та полікристалічних, дисперсних і плівкових
алмазних та алмазоподібних матеріалів у широкому діапазоні
температур і тисків; розробляються методи спонтанного і спрямованого
регульованого синтезу надтвердих матеріалів. Порошки та інструменти
із надтвердих матеріалів широко експортуються інститутом в ряд країн,
серед яких Японія, Англія, США та Німеччина.

IMBG is headed by Academician of NASU, Prof. Ganna Elskaya. Staff is comprised
of 433 employees. The main scientific interests are: structural and functional
genomics; proteomics and protein engineering; molecular and cellular
biotechnology; bioinformatics, computational modeling and design. IMBG
participates in international projects (NATO, STCU, СNRS, SCOPES, FP7 etc.).
Strong long-time bilateral relations IMBG has with the institutions of France and
Polish Academy of Science.

The fundamental scientific researches of physical and chemical processes
of mono and polycrystalline, disperse and film diamond and diamond-like
materials creation and growth in the wide temperature and pressure range are
carrying out in the V.N. Bakul Institute for Super hard Materials; the methods
of spontaneous and directed controlled synthesis of super hard materials are
developing. The powders and tools from superhard materials are widely exported
to different countries including Japan, Great Britain, USA and Germany.
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Інститут проблем математичних машин і систем
НАН України
Institute of Mathematical Machines and Systems Problems
of the NAS of Ukraine

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка
НАН України
G.S. Pisarenko Institute for Problems of Strength of the NAS
of Ukraine

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Ак. Глушкова, 42

Україна, 01014, м. Київ-14, вул. Тімірязєвська, 2

42, Ac. Glushkov Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 526-24-97

2, Timiryazevska Str., Kyiv-14, 01014, Ukraine

+380 (44) 526-64-57
ipmms@immsp.kiev.ua

+380 (50) 312-91-42

lutov@elekon.kiev.ua
www.immsp.kiev.ua

+380 (44) 286-69-57
+380 (44) 281-63-77
coating@ipp.kiev.ua
www.ipp.kiev.ua

Основною сферою наукової та науково-технічної діяльності ІПММС є
створення наукових засад, розроблення та впровадження в народне
господарство та оборону держави прогресивних інформаційних
технологій, сучасних методів математичного моделювання в різних
галузях (науці, економіці, екології та ін.) автоматизованих систем різного
призначення, засобів обчислювальної техніки та систем їх програмного
забезпечення, створення та впровадження нових інтелектуальних
систем обробки інформації.
The main area of scientific and technical activities IMMSP is a scientific basis,
development and implementation of the national economy and defense
of advanced information technologies, modern methods of mathematical
modeling in various fields (science, economics, ecology, etc.). Automated systems
for various purposes, means computing and systems their software development
and implementation of new intelligent information processing systems.

Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України
Frantsevich Institute of Problems of Materials of the NAN
of Ukraine

Основні напрямки досліджень:
- граничний стан i критерiї мiцностi матерiалiв i конструкцiй;
- розрахунковi і експериментальнi методи дослiдження напруженодеформованого стану;
- механiка руйнування і живучiсть конструкцiй;
- коливання неконсервативних механiчних систем.
The main subject areas are:
- the ultimate state and strength criteria of materials and structures;
- calculation-and-experimental methods for investigating the stress-strain state;
- fracture mechanics and survivability of structures;
- vibrations of nonconservative mechanical systems.

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
Institute for Information Recording of the NAS of Ukraine
Україна, 03113, м. Київ, вул. Шпака, 2
2, Spaka Str., Kyiv, 03113, Ukraine
+380 (44) 456-83-89

Україна, 03680, м. Київ, вул. Кржижанівського, 3
3, Krzhyzhanivskyi Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-20-71
+380 (44) 424-21-31
dir@ipms.kiev.ua
www.materials.kiev.ua

- Фізико-хімічні основи технології та фізико-хімічні властивості
неорганічних матеріалів;
- Фізика деформування і руйнування; структурні основи створення
конструкційних матеріалів з високою питомою міцністю;
- Матеріалознавство тугоплавких сполук і фаз високого тиску;
- Новітні технології порошкової металургії;
- Наноструктурні матеріали, нанокераміка та нанокомпозити;
- Матеріали для водневої енергетики.
- Physicochemical fundamentals of materials science;
- Physical metallurgy, physics of strength and plasticity;
- Materials science of high melting compounds and high pressure phases;
- Novel powder metallurgy processes and technologies;
- Nanostructured materials;
- Materials for Hydrogen energy engineering systems.
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+380 (44) 456-33-18
petrov@ipri.kiev.ua
www.ipri.kiev.ua

Дослідження фізичних основ, принципів, методів та систем оптичної
реєстрації інформації, створення технології довгострокового зберігання
цифрової інформації; теоретичні основи і прикладні методи створення
комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем.
Розробка технології виготовлення оптичних елементів з мікропризмовою
структурою Френеля для діагностики лікування косоокості. Створення
систем відтворення звуку з раритетних носіїв інформації. Збереження
звукової культурної спадщини.
The research of physical backgrounds, principles, methods and systems for
optical information recording, the creation of long-term digital information
storage technology; the theoretical foundations and applied methods of creating
computer information-analytical systems.
The design of technology on precision equipment for manufacturing the optical
elements with micro-prism Fresnel structures for diagnosing and treatment of
strabismus. Creating systems of sound reproduction rarity media. Preservation
the audio cultural heritage.
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Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України
Institute for Sorption and Problems of Endoecology of the NAS
of Ukraine
Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 13
13, General Naumov Str., Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (44) 452-93-28
+380 (44) 452-93-27
ispe@ispe.kiev.ua
www.ispe.kiev.ua

- Гідратовані оксиди титану та цирконію для концентрування аніонних та
катіонних форм фосфатів, миш’яку, важких металів;
- Конденсатори надвисокої ємності (суперконденсатори);
- Гемосорбент вуглецевий «КАРБОН» у колонках сорбційних одноразових;
- Поліоксигідроксид титану (IV);
- Змішані високодисперсні оксиди перехідних металів;
- Силікагель з нанесеним наношаром оксиду заліза (ІІІ);
- Сорбент з пектиновмісної сировини.

Інститут фізики НАН України
Institute of Physic of the NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Науки, 46
46, Nauky Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 525-98-41
+380 (44) 525-15-89
p.pogorets.@gmail.com
fesenko@iop.kiev.ua
www.iop.kiev.ua

Інститут фізики НАН України один із найстаріших інститутів, заснований в
1929 р. Основні напрямки досліджень: фізика конденсованого середовища;
фізика поверхні, нанофізика та наноелектроніка; емісійна та плазмова
електроніка; лазери і нелінійна оптика, голографія. Для трансферу
технологій виготовлені зразки лазерів, піроелектричних вимірювачів
лазерного випромінювання, пірометрів, кріостатів, УФ біодозиметра,
плазмового стерилізатора для медицини, гідрогелевих пов’язок та інше.
Institute of Physics of the NAS of Ukraine is the oldest research institution, it was
founded in 1929. Main stream research programs: Physics of Condensed matter; Physics
of Surfaces Nanophysics and Nanoelectronics; Emission and Plasma Electronics; Lasers
and Nonlinear Optics, Holography. For technology transfer were produced prototypes
of Lasers, Pyroelectrics measurers laser radiation, Pyrometers, Cryostats, UV biodosymeter, Plasma sterilizer for medicin, Hydrogel Dressings and others.

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
НАН України
V.Lashkaryov Institute of semiconductor physics of the NAS
of Ukraine

створенням розробок в області оптики і фотоелектроніки напівпровідників,
оптоелектроніки і напівпровідникового матеріалознавства.
The Institute of Semiconductors carries out fundamental and applied
investigations and developments in such areas as optics and photoelectronics of
semiconductors, microelectronics, optoelektronics and semiconductor material
scince.

Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка
L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and
Coal Chemistry of the NAS of Ukraine
Україна, 02160 , м. Київ, Харківське шосе, 50, оф. 209
Off. 209, 50, Kcharkivske shose, Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 559-66-75
+380 (44) 559-66-86
office.ipocc@nas.gov.ua

Основні напрямки наукових досліджень:
- дослідження механізмів реакцій органічних сполук, у тому числі тих, що
відбуваються в умовах гомогенного і фазного каталізу;
- вивчення хімічних і фізико-хімічних властивостей вугілля і його
компонентів з метою розробки методів раціонального використання
вугілля та продуктів його переробки;
- синтез і дослідження структури та властивостей гетероциклічних
сполук, у тому числі біологічно активних.
Main directions of scientific researches are:
- studying of mechanisms of reactions of organic compounds, including reactions
carrying out under conditions of homogenous and phase transfer catalysis;
- analysis of chemical and physical-chemical properties of coal and its
components with a view of developing the method of rational using of coal and
products of its processing;
- synthesis and investigating of the structure and properties of heterocyclic
compounds, including biologically active ones.

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН
України
L.V. Pisarzhevsky Institute of Physical Chemistry of the NAS
of Ukraine
Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 31
31, Nauky Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 525-11-90
+380 (44) 525-62-16
admini@inphyschem-nas.kiev.ua
www.inphyschem-nas.kiev.ua

Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 41
41, Nauki Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 525-40-20, 525-55-50, 525-83-42
market@isp.kiev.ua
info@isp.kiev.ua
www.semicond.kiev.ua
www.isp.kiev.ua

Інститут пропонує:
- Очистка газових викидів промислових підприємств та автотранспорту;
- Електропровідні безметальні органічні полімери, композити
(нанокомпозити) на їх основі для автономної енергетики,
оптоелектроніки і сенсорики;
- Фотополімеризаційні композиції для потреб поліграфії мікро_
електроніки та радіотехніки;
- Матеріали та технології для безруйнівного контролю дефектів,
герметизації та антикорозійного захисту технічних об’єктів і виробів.

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
проводить фундаментальні і прикладні дослідження та займається

The Institute proposes:
- Purification of gas exhausts of industrial enterprises and motor transport;
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- Conducting metal-free organic polymers, composites (nanocomposites) on
their basis for autonomous energetics, optoelectronics and sensorics;
- Photopolymerization compositions for the needs of polygraphy,
microelectronics and radio engineering;
- Disperse materials and sorbents, eco sorbents, carriers and catalysts based on
natural zeolites.

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН
України
Institute of macromolecular chemistry of the NAS of Ukraine
Україна , 02160, м. Київ-160, Харківське шосе, 48
48, Kharkivske shose, Kyiv-160, 02160, Ukraine
+380 (44) 559-13-94
+380 (44) 552-40-64
ihvsnas@i.com.ua
www.ihvs.kiev.ua

Основні напрями наукових досліджень - хімія та фізико-хімія полімерних
композиційних матеріалів. Одним з пріоритетних напрямів є розробка
полімерних композицій медичного призначення та токсикологічна
оцінка полімерних матеріалів.
Пропонуємо:
- Клей медичний;
- Внутрішньосудинний стент з фторвмісним тромборезистентним
покриттям;
- Імплантат «Рінапласт»;
- Матеріал для плівкових пов’язок;
- Інтраокулярні лінзи.
Main field of scientific research - Chemistry and physical chemistry of polymer
composite materials including elaboration of polymer composites for medical
applications, and toxicology tests of polymer materials
We propose:
- Glues medicinal;
- Intravascular stent with a fluorinated thromboresistant coating;
- Implantation “Rinaplast”;
- Film dressing material;
- Intraocular lenses.

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
Chuiko Institute of Surfacer Chemistry
Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17
17, General Naumov Str., Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (44) 424-82-32
+380 (44) 422-96-85
+380 (44) 424-35-67
office@isc.goy.ua
isc-sec@isc.gov.ua
www.isc.gov.ua

Основні наукові напрями Інституту:
– теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні твердих тіл;
– медико-біологічні та біохімічні проблеми поверхні;
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– технології одержання наноматеріалів.
Розробки:
– ентеросорбент Силікс;
– реагенти для піногасіння, виробництва вогнегасних порошків, фарб,
паперових виробів;
– мастило «Силар»;
– сорбенти для збирання нафти;
– радіопрозорі покриття для РЛС;
– матеріали для поглинання НВЧ-випромінювання, звуко- і
теплоізоляційні матеріали.
Major research directions:
– theory of chemical structure and reactivity of surface of solids;
– medicobiological and biochemical problems of surface;
– technology of production of nanomaterials.
Developments:
– enterosorbent Silics;
– reagents for defoaming, production of fire-extinguishing powders, paper
products;
– lubricant “Silar”;
– sorbents for removal of petroleum;
– radiotransparent shelters for radiolocation stations;
– materials absorbing SHF radiation and sound- and heat-insulation materials.

Інститут ядерних досліджень НАН України
Institute for Nuclear Research of the NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Науки, 47
47, Nauky Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 525-24-36
oafedorovich@kinr.kiev.ua
www.kinr.kiev.ua

Основні наукові напрями інституту:
- ядерна фізика (фундаментальні й прикладні дослідження у галузі
ядерної науки і техніки);
- атомна енергетика (фізика ядерних реакторів, ядерна і радіаційна
безпека АЕС);
- фізика твердого тіла (радіаційна фізика твердого тіла та радіаційне
матеріалознавство);
- фізика плазми (дослідження у галузі фізики і хімії плазми);
- радіобіологія і радіоекологія (радіаційний моніторинг в зонах впливу
АЕС, дослідження біологічної дії іонізуючого випромінювання).
Main research areas:
– nuclear physics (fundamental and applied studies in nuclear science and
technology);
– atomic energy (physics of nuclear reactors, nuclear and radiation safety of
NPPs);
– solid state physics (solid state radiation physics);
– plasma physics (fundamental and applied research into plasma physics and
chemistry);
– radiobiology and radioecology (radiation monitoring in the NPP impact areas,
investigation of the biological effects of ionizing radiation).
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Міжнародний науково-навчальний Центр
інформаційних технологій та систем НАН та МОН
України
International Research and Training Center for Information
Technologies and Systems of the NAS and MES of Ukraine
Україна, 03680, Київ-680, МСП, пр-т Ак. Глушкова, 40
40, Ac. Glushkova Ave., Kyiv-680, 03680, Ukraine
+380 (44) 526-25-49
+380 (44) 526-15-70

- Instruments and apparatus for determining the residual life of objects long
operation;
- Technologies and equipment for life extension machine parts by hot-gas
application, oxide ceramic, polymeric coatings.

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів
НАН України
Physico-technological Institute of Metals and Alloys of the NAS
of Ukraine

vig@irtc.org.ua
Україна, 03680, м. Київ, бул-р Вернадського, 34/1

www.irtc.org.ua

Міжнародний Центр є установою НАН та МОН України, у роботі якої
органічно поєднуються науково-дослідна, учбова та міжнародна
діяльність у галузі інформатики, інформаційних та телекомунікаційних
технологій.
Основні напрямки діяльності: створення нових інтелектуальних
інформаційних технологій та систем для науки та освіти, інформатизації
суспільства, економіки та промисловості, медицини.
The International Center is a body of the National Academy of Sciences of
Ukraine. Its running combines naturally scientific and research, training and
international activities in the field of informatics, information technologies and
computer-based education methods.
The main areas of activities: creation of new intelligent information technologies
and systems for science and education, society informatization, economy and
industry, medicine.

34/1, Vernadskogo blvd., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-35-15
+380 (44) 424-35-10
metal@ptima.kiev.ua
www.ptima.kiev.ua

Інститут здійснює дослідження гідродинамічних, тепломасообмінних
та кристалізаційних процесів при приготуванні, обробці і твердненні
сплавів. Розробляє нові матеріали, нові технології, обладнання для
обробки металевих розплавів та виготовлення виробів машинобудівного
та оборонного комплексу та ливарних виробів загального використання
і спеціального призначення.
Institute carry out the study of hydrodynamic, heat and mass transfer and
crystallization processes at preparation, treatment and solidification of alloys. It
ensures the development of new technologies and equipment for metalic melts
treatment and manufacturing articles for machine-building defence industry
and general use as well as for application in defence.

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка
Karpenko Physico-Mechanical Institute
Україна, 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5
5, Naukova Str., Lviv, 79060, Ukraine
+380 (32) 229-65-75
+380 (32) 264-94-27
panasyuk@ipm.lviv.ua
www.ipm.lviv.ua

Інститут – розробник технологій у галузі фізико-хімічної механіки
руйнування та міцності матеріалів, корозії та протикорозійного
захисту, неруйнівного контролю і діагностики властивостей матеріалів і
конструкцій.
Серед комерційно привабливих розробок ФМІ:
- прилади та апаратура для визначення залишкового ресурсу об’єктів
тривалої експлуатації;
- технології та обладнання для продовження терміну експлуатації деталей
машин шляхом нанесення газотермічних, оксидокерамічних, полімерних
покриттів.
Institute developer of technologies in the field of physical and chemical fracture
mechanics and strength of materials, corrosion and corrosion protection,
nondestructive testing and diagnostics of properties and structures.
Among commercially attractive development:
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Інформаційна підтримка
Mass Media
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Business Portals B.V.
19, Ericastraat, Eindhoven, 5615 BJ, The Netherlands
+31 (40) 223-35-36
sales@businessportaks.com
www.pharmaceuticals1.com

Pharmaceuticals1.com є міжнародним сайтом для всесвітньої
фармацевтичної промисловості. Цей веб-сайт є одним з 115 порталів,
створених компанією Business Portals B.V. Pharmaceuticals1.com є
активним B2B порталом для всіх фармацевтичних постачальників і
їх продукції. Ми об’єднуємо Фармацевтичні компанії з усього світу
разом і даємо їм можливості для підвищення результатів міжнародного
бізнесу. Як користувач сайту Ви можете вибрати компанії, з якими
хочете зв’язатися безпосередньо для співпраці. Наприклад, Ви шукаєте
фармацевтичних дистриб’юторів в Німеччині або Ви хочете поширювати
оптово фармацевтичні препарати у вашій країні і хочете знайти надійного
фармацевтичного постачальника. У нас є компанії з усього світу. Всі
компанії створюють свої профілі на їх власній сторінці. Ви маєте можливість
додати свою компанію www.pharmaceuticals1.com/register.html
Pharmaceuticals1.com is the international website for the worldwide Bulk
pharmaceutical industry. This website is one of the 115 Portals published
by Business Portals B.V. Pharmaceuticals1.com is an active business-tobusiness website for all Pharmaceutical suppliers and their products. We bring
Pharmaceutical companies worldwide together and give them opportunities to
increase their international business. As a member you can select companies who
want to contact directly to explore business opportunities. For example you are
looking for a Pharmaceutical distributor in a Germany or you want to distribute
Bulk Pharmaceuticals in your country and want to find a good Pharmaceutical
supplier. We have members from all over the world. All companies put their
profile on their own company page. Please register your company free of charge
here: www.pharmaceuticals1.com/register.html

CHEMAGAZÍN
Gorkeho, 2573, Pardubice, CZ-53002, Czech Republic
+420 603-21-18-03
+420 (46) 641-41-61
info@chemagazin.cz
www.chemagazin.cz

Журнал про хімічні технології і лабораторну практику. Організатор
Виставки LABOREXPO в Празі (Чеська Республіка).
Journal for chemical-technology and laboratory practice. Organizer of the
LABOREXPO trade fair in Prague (Czech Republic).

DEPHARM, Фармацевтичний портал
DEPHARM, Pharmaceutical portal
Україна, 61001, м. Харків, вул. Куйбишева, 9
9, Kuibysheva Str., Kharkiv, 61001, Ukraine
+38 (057) 752-11-00
depharm.portal@gmail.com
www.depharm.com.ua

DEPHARM – перший в Україні електронний каталог світу фармацевтики,
що містить всю необхідну і актуальну інформацію про компанії, які
надають якісну продукцію і широкий спектр послуг на фармацевтичному
ринку.
Якщо Ви цінуєте свій час, а Ваш день розписаний до пізнього вечора
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і немає можливості займатися пошуком компаній для вирішення
виробничих питань - тоді фармацевтичний портал www.depharm.com.ua
займе гідне місце на Вашому робочому столі і в закладках браузера.
DEPHARM - first electronic catalogue of the pharmaceutical world in Ukraine,
containing the necessary and relevant information about companies that provide
quality products and wide range of services in the pharmaceutical market.
If you value your time, and your day is scheduled until late at night and you
haven’t time to search for companies to address production issues - then
pharmaceutical portal www.depharm.com.ua take its rightful place on your
desktop and in the browser bookmarks.

FOOD UA. FOOD Technologies&Equipment, журнали
FOOD UA. FOOD Technologies&Equipment, magazines
Україна, 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 19
19, M. Raskova Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 579-22-58
reklama4@food.com.ua
www.food.com.ua

Інформаційно-аналітичні журнали для спеціалістів сфери виробництва
і продажу продуктів харчування, напоїв, обладнання, тари й упаковки.
Аналітичні огляди українського, російського і світових ринків харчової
промисловості, ресторанного ринку та ритейлу; інтерв’ю з топменеджментом компаній цих галузей. А також матеріали про управління
підприємством, технології виробництва, логістику, дистриб`юцію,
фінансовий консалтинг, інформація про спеціалізовані виставки,
семінари, прес-конференції.
Journals about food and restaurant markets of Ukraine and also about retail.
This edition is intended for business holders and new businessmen, experts in
marketing and technologists. It includes detailed reviews of food markets of our
journalists and of the leading analytical and consulting companies of Ukraine.
This journal gives all information about logistics, human resources management,
packing, ingredients, automationand equipment of different enterprises.

Globalsave Media Group
Unit K2, Hornbeam Business Park, Harrogate,
North Yorkshire, HG2 8QT, Great Britain
+44 (1423) 73-30-00
+44 (5603) 46-56-54
info@globalsavemediagroup.com
www.globalsave.co

Globalsave Media Group - міжнародна компанія засобів масової інформації.
Наша мета полягає в тому, щоб створити ефективні та привабливі онлайн
канали, де покупці заощаджують гроші і постачальники збільшують дохід.
Ми тісно працюємо з сотнею провідних постачальників, що охоплюють
широкий спектр продуктів і послуг, пропонуючи індивідуальні рекламні
рішення.
Bringing Exceptional Savings to a Global Market Place
Globalsave Media Group is an international online media company specializing
in the development of leading savings websites. Our aim is to create effective
and engaging online channels where buyers save money and suppliers increase
revenue. We are fully committed to securing the biggest and most exclusive offers
that you won’t find anywhere else. We work closely with 100’s of leading suppliers
covering a wide range of products and services and offer tailored advertising
solutions to help deliver unrivalled brand exposure. Our highly experienced and
dedicated team will help you reach and exceed your marketing expectations.
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VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

Kimya Haberleri

керівництво для покупки, а також змістовна інформація: новини, пресрелізи, події, галерея і багато іншого.

29, Ekim Mahallesi Turan Dursun Cad. No: 14
Daire: 10 Özlüce, Nilüfer, Bursa, Turkey
+90 (535) 366-65-34
iletisim@kimyahaberleri.com
www.kimyahaberleri.com

На сайті публікуються новини про різні підрозділи хімічної науки в
Туреччині. Також наш сайт є партнером багатьох виставок (у галузі чистих
приміщень, енергетики, косметики, довкілля).
Сайт засновано у 2013 році та отримав багато нагород на конгресі в
Туреччині. Портал швидко зростає. Найбільша мета - прославляти науку
і технологію.
We are make publishing Turkish chemistry and science news in Turkey.
Our website name (www.kimyahaberleri.com). We are publishing relevant
departments in chemistry. Also our website is a partner many fair (cleanroom
turkey, Energy, Cosmetic, Environment fairs)
We were founded in 2013. We have received a lot of awards in the congress
in Turkey. We are growing quickly. Our biggest aim is to glorify science and
technology.

Labprice.ua, провідний український лабораторний
портал
Labprice.ua, Leading Ukrainian Laboratory Portal
Україна, м. Київ
Kyiv, Ukraine
+380 (44) 522-24-58
labpriceinfo@gmail.com
www.labprice.ua

Провідний український лабораторний портал Labprice.ua – інформаційний
ресурс для працівників лабораторної індустрії України. На порталі
подано інформацію про лабораторне обладнання, матеріали і послуги,
які пропонують українські компанії. На Labprice.ua можна ознайомитися
з новинами лабораторного ринку, інформацією про спеціалізовані
виставки, конференції, статтями про лабораторне обладнання і методи,
одержати консультації з питань вибору та використання обладнання
тощо. Дистриб’юторам лабораторного обладнання Labprice.ua надає
повний комплекс послуг із рекламування продукції для лабораторій.
Leading Ukrainian Laboratory Portal Labprice.ua provides online access to
information about laboratory equipment, reagents and services that offer
Ukrainian companies. Labprice.ua gives an opportunity: to look through press
releases, specific papers and news on the laboratory equipment market, to
learn more about lab equipment, materials and services offered by Ukrainian
companies, to get full services for advertising of production for laboratories.

LABWORLD by ProMedianet
15, Via Battista de Rolandi, Milan, 20156, Italy
+39 (2) 392-00-873
+39 (2) 392-57-668
info@labworld.it
www.labworld.it

LABWORLD - це веб-платформа, яка інформує про італійський бізнес
у галузі лабораторного обладнання та аналітичних приладів у всіх
аспектах. Саме тут Ви можете знайти компанії, що працюють як у
сфері виробництва, так і в сфері дистриб`юції. LABWORD це не просто
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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LABWORLD is a web platform that talks about the Italian business of laboratory
equipment and analytical instrumentation in all its aspects. It is a complete guide
to purchases, organized into product categories. For each category, you can see
the companies operating on, both as producers and distributors. LABWORD is
not just a buying guide, is information: news, press releases, events, gallery and
much more.

Medical Events Info
M block vikas puri, Delhi, India
+91 (11) 432-22-698
+1 (800) 102-5-112 (Toll Free)
+91 (11) 455-45-172
info@medical-events.info
www.medical-events.info

Medical Events Info – загальна платформа для тих, хто займається
дослідженнями і бізнесом у Медицині. Саме тут є інформація про останні
події у галузі медицини. Вчені, які займаються науково-дослідною
роботою, можуть отримати велику користь від нашого ресурсу. Ми,
також, надаємо інформацію про різні медичні заходи, включаючи
медичні ярмарки / конференції і послуги, пов’язані з ними. До послуг
входить інформація про готелі, перевезення, забудовників стендів для
компаній, перекладачів і т.д.
We provide a common platform to all those who are engaged in research and
business of all sorts of Medical / Hospital devices. It is a one stop platform where
information regarding the latest developments in the medical field are available.
The scholars, engaged in research work, can benefit greatly. The platform will
also provide information regarding various medical events including the trade
fairs/conferences and the services related to them. These services include hotel
information, transportation, stand construction companies, interpreters, etc.

OBORUD.INFO - портал оборудования
OBORUD.INFO – portal equipment
Россия, 115487, г. Москва, ул. Садовники, 2
2, Sadovniki Str., Moscow, 115487, Russia
+7 (499) 782-34-09
info@oborud.info
www.oborud.info

OBORUD.INFO - портал оборудования: торговое, холодильное, пищевое,
упаковочное, складское и другое оборудование.
Интернет-справочник по оборудованию для предприятий торговли и
питания, пищевой промышленности и смежных отраслей:
- справочник предприятий
- каталог оборудования
- лента новостей
- календарь мероприятий
- тендерная площадка
- биржа вакансий
и многое другое.
OBORUD.INFO - portal for the food industry: trading, refrigerating, food,
packing, warehouse and other equipment.
The information resource for trade and public catering outlets, food industry and
related industries.
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Olympia Global Co., Ltd.
11 F-8, 500, Shizheng Rd, Taichung, 407, Taiwan
+886 (4) 225-86-850
+886 (4) 225-86-852
info@tradewinds.com.tw
www.tradewinds.com.tw

TradeWinds – Medical&Health Buyer’s Sources (MHS) видається щороку
навесні (квітень) та восени (жовтень), включаючи повну інформацію
про виробників та постачальників медичного та стоматологічного
обладнання.
Ми приймаємо участь у більш ніж 30 міжнародних медичних та
стоматологічних виставках. MHS є завжди у центрі світових тенденцій
ринку. Ми надаємо найбільш ефективні засоби для просування і
досліджуємо нові ринки. Якщо ви хочете просувати свою продукцію по
всьому світу, MHS це ваш кращий вибір.
TradeWinds – Medical&Health Buyer’s Sources (MHS) is published every Spring
(April) and Autumn (October). It includes all kinds of medical and dental
manufacturers and suppliers.
We participate in more than 30 international medical and dental exhibitions.
MHS is closest to world market trends. We provide the most effective vehicle for
promoting your visibility and exploring new markets. If you want to promote
your products worldwide, MHS is your best choice.

Pharma.net.ua, перший незалежний фармацевтичний
бізнес портал
Pharma.net.ua, first independent pharmaceutical business
web-site
Україна, 04210, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 18
18, Marshal Tymoshenko Str., Kyiv, 04210, Ukraine
editor@pharma.net.ua
www.pharma.net.ua

Перший незалежний фармацевтичний бізнес-портал Pharma.net.ua
спеціалізується на висвітленні новин українського фармацевтичного
ринку та світової фармацевтичної індустрії.
The first independent pharmaceutical business web-site Pharma.net.ua
highlights news of Ukrainian pharmaceutical market and of the global
pharmaceutical industry.

Pharmaceutical-tech
2nd Floor, Oxford Plaza, S.D Road, Secunderabad, 500003, India
+91 (40) 496-14-567
+91 (40) 496-14-555
veronica@ochre-media.com
www.ochre-media.com

Pharmaceutical-tech є сполучною ланкою для покупців і постачальників
у фармацевтичному секторі. Завдяки своєму унікальному вмісту
пропозицій, Pharmaceutical-tech служить платформою вибору для
професіоналів, які прагнуть створити плідні партнерські відносини та
залишатися в курсі подій фармацевтичної галузі.
Pharmaceutical-tech is a connecting point for buyers and suppliers in the
pharmaceutical sector. With its unique content proposition, Pharmaceutical-tech
serves as the platform of choice for professionals seeking to create fruitful partnerships
and stay abreast of the day-to-day developments in the Pharmaceutical sector.
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Pharmaphorum
Rosemount House, Rosemount Ave., West Byfleet, KT14 6LB, Great Britain
+44 (1932) 33-92-60
info@pharmaphorum.com
www.pharmaphorum.com

Pharmaphorum просуває інновації у фармацевтичній промисловості,
шляхом залучення охорони здоров’я через медіа-послуги, що в свою
чергу допомагає впроваджувати і поширювати інформацію серед
керівництва, шляхом онлайн спілкування.
Pharmaphorum drives innovation within the pharmaceutical industry, by
bringing healthcare together through a suite of media services that help
produce and disseminate thought leadership, combined with an online
platform for communicating messages to a global audience.

PMR Ltd. Sp. z o.o.
24, Dekerta, Kraków, Małopolska, 30-703, Poland
+48 (12) 618-90-00
+48 (12) 618-90-08
moreinfo@pmrcorporate.com
www.pmrcorporate.com

PMR є консалтинговою компанією, яка займається дослідженнями ринків
та спеціалізується більш ніж у 25 країнах Центральної та Східної Європи
і працює над більш ніж 300 проектами на рік для наших клієнтів. Крім
наших індивідуальних науково-дослідних проектів, бізнес консалтингу,
прогнозування та корпоративних фінансів, ми також пропонуємо
широкий портфель бізнес-звітів по секторах.
PMR is a market research and consulting company specialising in over 25 countries
of Central and Eastern Europe and running over 300 tailored projects per year for
our clients. On top of our tailored research, business consulting, forecasting and
corporate finance projects we also offer a wide portfolio of sector business reports.

Succidia AG
88, Roesslerstrasse, Darmstadt, 64293, Germany
+49 (6151) 360-560
+49 (6151) 360-56-11
info@succidia.de
laborundmore@succidia.de
medicalsportsnetwork@succidia.de
www.Succidia.de
www.laborundmore.de
www.medicalsportsnetwork.de

Labor&more - провідний в Європі науково-дослідний журнал для
фахівців і менеджерів у галузях хімії, фармацевтики, біотехнології та
продовольства. У 2014 р. Labor&more відзначив десятирічний ювілей
видання. Журнал виходить з 10 номерами на німецькій мові, 4 номерами
на англійській мові для міжнародних ринків, включаючи спецвипуск в
Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), а також 2 номерами на російській
мові для Росії, України та Казахстану.
Labor&more is Europe’s leading magazine for decision makers in the scientific
areas of chemistry, the pharmaceutical industry, biotechnology and the food
processing industry. The magazine was founded in 2005. In the year of its 10th
anniversary in 2014, Labor&more presents 10 issues in German, 4 issues in English
for international markets including one special issue for the United Arab Emirates
(UAE) and 2 Russian language editions for Russia, the Ukraine and Kazakhstan.
OFFICIAL CATALOGUE
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Trade-Shows.EU

Аграрий Плюс, Издательство, ООО
Agrobusiness today, Publishing house, Llc.

info@trade-shows.eu
www.trade-shows.eu

Календар виставок Європи.
Пошук торгових шоу і виставок по країнах, галузях, датам.
Додавайте свій захід безкоштовно!
Trade Show Calendar of Europe.
Search Fairs Shows and Exhibitions by Country, Industry and Date.
Add your shows for Free!

Wiley-VCH Verlag
12, Boschstr., Weinheim, Baden-Wuerttemberg, 69469, Germany
+49 (6201) 60-67-52
yadigar.manav@wiley.com
www.wiley-vch.de

G.I.T. Laboratory Journal Europe охоплює тематики з хроматографії,
масової-спектрометрії, спектроскопії і цифрового зображення, а також
лабораторних інформаційних технологій, лабораторного обладнання,
технологій та автоматизації. Журнал акцентує увагу на природничих
науках, внаслідок зростаючого взаємозв’язку між всіма науковими
дисциплінами та дослідженнями.
G.I.T. Laboratory Journal Europe covers chromatography, mass spectrometry,
spectroscopy and digital imaging, as well as laboratory IT, laboratory equipment,
technology and automation. As a consequence of the increasing overlap in all
scientific disciplines in academic and industrial research the magazine also sets
a strong focus on Life Sciences.

Автоматизація технологічних і бізнес-процесів,
журнал
Automation of technological and business-processes, journal
Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
112, Kanatnaya Str, Odesa, 65039, Ukraine
+380 (48) 712-42-54
+380 (48) 725-32-84
yegorov-victor@mail.ru
www.journal-atbp.com

Міжнародний науково-виробничий журнал «Автоматизація
технологічних і бізнес-процесів» видається Одеською національною
академією харчових технологій. Підписний індекс в каталозі Укрпошти
86529. Мови видання: українська, російська, англійська. Виходить
щоквартально. Розділи журналу: питання теорії, методи та алгоритми
автоматичного управління; автоматизовані системи управління
технологічними процесами; технічні засоби та інформаційні технології
в системах управління; теорія і практика автоматизації бізнеспроцесів.
Quarterly international scientific journal “Automation of technological and
business-processes” published by the Odesa National Academy of Food
Technologies. Index in the Ukrainian mail catalog is 86529. Articles are
published in Ukrainian, Russian and English. The journal deals with: the
oretical issues, methods and algorithms of automatic control; automatic
and automated technological processes control systems; hardware and
information technologies in control systems; theory and practice of businessprocesses automation.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 2, п. 1, к. 35
Off. 35, r. 1, bldg. 2, 7, Derbenevskaya embankment, Moscow, 115114, Russia
+7 (499) 394-01-72
info@agraryplus.ru
www.agraryplus.ru

Издательство «Аграрий Плюс» - это многопрофильное предприятие,
занимающееся выпуском периодических изданий и книг в области
сельского хозяйства. Мы издаем информационно-практический журнал
«Аграрий Плюс. Опыт. Инвестиции. Технологии» - издание о тех и для тех,
кто трудится на земле, использует передовые технологии для развития
своего агробизнеса, опыт и инвестиции зарубежных коллег и партнеров.
Периодичность – 6 раз в год. Тираж – 10 000 экз.
Publishing house “Agrobusiness today” is a diversified company engaged in
production of periodicals and books in the field of agriculture. We publish
the information-practical magazine “Agrobusiness today. The experience.
Investments. Technologies” - magazine about those and for those who work
on the ground, uses advanced technology for development of the agribusiness,
experience and investments of foreign colleagues and partners.
Periodicity - 6 times a year. Circulation - 10 000 copies

АГРО ПЕРСПЕКТИВА, ділове видання
AGRO PERSPECTIVE, business publication
Україна, 03191, м. Київ, вул. А. Вільямса, 4
4, A. Williams Str., Kyiv, 03191, Ukraine
+380 (44) 486-81-19
+380 (44) 593-45-43
client@agroperspectiva.com
www.agroperspectiva.com

«АГРО ПЕРСПЕКТИВА» — краще ділове видання в номінації Агрокомплекс.
Журнал для всіх: від олігархів та топ-менеджерів великих компаній до
студентів та представників малого бізнесу.
“AGRO PERSPECTIVE” - the best business publication in the category Agrocomplex.
The magazine for everyone: from the oligarchs and top managers of large
companies to students and small businesses.

АгроПартнер. Україна, газета
AgroPartner. Ukraine, Newspaper
Україна, 73027, м. Херсон, а/с 34
P.O. box 34, Kherson, 73027, Ukraine
+380 (552) 42-47-42
+380 (552) 45-60-44
info@agropartner.ks.ua
www.agrodovidka.info

Газета «АгроПартнер. Україна» – незалежний інформаційно-аналітичний
щотижневик агросектору України.
Унікальна система розповсюдження. Безкоштовна редакційна
передплата для керівників сільськогосподарських підприємств та
фермерів.
Загальний наклад: 24000 примірників.
Newspaper “AgroPartner. Ukraine” is independent informational and analytical
weekly newspaper of agrarians of Ukraine. Unique system of distribution. A freeof-charge editorial subscription for heads of agricultural enterprises and farmers.
Total circulation: 24000 copies.
WWW.PHARMCOMPLEX.COM

117

VIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABComplEX. АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH

Аналитика, журнал
Analitycs, magazine
Россия, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 16
16, Krasnoproletarskaya Str., Moscow, 127473, Russia
+7 (495) 234-01-10
+7 (495) 956-33-46
journal@electronics.ru
www.j-analytics.ru

Журнал «Аналитика» - первый в России научно-технический журнал для
практических специалистов в области аналитической химии.
Analitycs, magazine - the first in Russia scientific and technical magazine for
practical experts in the field of analytical chemistry.

Бізнес-Досьє
Business-Dosye
Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 55/4
55/4, Shevchenko Str., Dnipropetrovsk, 49044, Ukraine
+380 (562) 34-09-00, 34-09-01
infotovar@ukr.net
www.priceua.com

Збір та обробка інформації. Інформаційні бази даних підприємств по всім
галузям агробізнесу з модулем CRM для ведення Директ Маркетингу.
Видання каталогів, компакт-дисків і прайс-листів 200 000 підприємств
України.
Щорічні каталоги і компакт-диски: Метал і обладнання. Енергетика;
Агробізнес, с/г техніка, обладнання; Будівництво України; Деревообробка
та меблі.
Editorial staff of “Business-Dosye” bring out professional advertisinginformational editions, 200 000 Ukrainian enterprises, and PC “Plus” for directmarketing dealing.
Yearly catalogues+CD: METAL and EQUIPMENT; BUILD; AGROBUSINESS,
EQUIPMENT and PACKING; PIECE of FURNITURE.

Ветеринарна практика, науково-практичний журнал
Veterinary Practice, Veterinary Journal

Водопостачання та водовідведення, виробничопрактичний журнал
Water supply and sanitation, production and practical journal
Україна, 03035, м. Київ, вул. Механізаторів, 10
10, Mekhanizatoriv Str., Kyiv, 03035, Ukraine
+380 (44) 244-00-28
+380 (63) 030-55-87
oleg_mudriy@ukr.net
www.waterwork.kiev.ua

Журнал «Водопостачання та водовідведення» - виробничо-практичне
видання для фахівців з питань водопостачання, водоочистки та
водовідведення.
Основні рубрики видання:
• нормативно-правове забезпечення функціонування ЖКГ;
• водопостачання та водовідведення;
• водоочистка та енергозбереження;
• нові технології та обладнання;
• вітчизняний і зарубіжний досвід тощо.
Читацька аудиторія: Підприємства ВКГ (водоканали), наукові, проектні,
навчальні установи відповідного профілю, комерційні підприємства
тощо.
Журнал виходить 6 разів на рік. Наклад - 1500 екземплярів. Передплатний
індекс - 37016.
“Water and sanitation” magazine - production and practical journal for experts
on water supply, water treatment and wastewater treatment.
Main topics of the journal:
• legal provisions for the operation of utilities;
• water supply and sanitation;
• water treatment and energy conservation;
• new technologies and equipment;
• local and foreign experience etc.
Readership: municipal water utilities staff, research, design, educational
institutions, commercial companies etc.
The magazine is published 6 times a year. Circulation - 1500 copies. Subscription
code - 37016.

Ексклюзивні технології, журнал
Exclusive TECHNOLOGIES, magazine

Україна, м. Київ, вул. Гонгадзе, 3-Б
3-B, Gongadze Str., Kyiv, Ukraine
+380 (44) 257-19-92
asvmu@ukr.net
www.asmu.org

Україна, 73028, м. Херсон, а/с 28
P.O. box 28, Kherson, 73028, Ukraine
+380 (552)35-62-01
e_agro@ukr.net
www.agrotimeteh.com.ua

«Ветеринарна практика» - щомісячне видання для практикуючих
ветеринарних лікарів. Видається під егідою Асоціації спеціалістів
ветеринарної медицини України.
Містить статті провідних закордонних та вітчизняних фахівців з
актуальних питань охорони здоров’я тварин.
Передплатний індекс 95267.

Висвітлення найсучасніших інноваційних досягнень науки і виробництва
на ринку енерго- та ресурсозберігаючих технологій, які сприяють
високотехнологічному розвитку сільського господарства України і
збереженню екології і здоров’я нації.
«Реальный партнер» – унікальна база даних діючих сільгосппідприємств
України. Достовірність інформації підтримується її постійним
оновленням.

“Veterinary Practice” - a monthly publication for practicing veterinarians,
published under the auspices of the Association of Veterinary Medicine of
Ukraine.
Contains articles by leading foreign and domestic experts on topical issues of
animal health
Subscription index 95267.
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Illumination of the most modern innovative achievements of science and
production at the market of energy- and resources-saving technologies that
aid to highly technological development of agriculture of Ukraine and saving of
ecology and health of nation.
REAL PARTNER is a unique data-base operating agricultural enterprises of
Ukraine. Authenticity of information is supported by its regular updating.
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Експерт Агро, ТОВ
Expert Agro, Llc.
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Спаська, 5/3
5/3, Spasska Str., Dnipropetrovsk,49000,Ukraine
+380 (56) 734-41-51
+380 (56) 725-02-09
+380 (56) 726-00-18
info@expert-agro.com
www.expert-agro.com
www.oilfat-forum.com

Діяльність: інформація, консалтинг, аналітика для агробізнесу, періодичні
видання, галузеві бізнес-заходи.
Інформаційно-аналітичне агентство в аграрному секторі.
Information and Analytical Agency in the agricultural sector.

Енергобізнес, журнал
Energobusiness, magazine

Створений у 1997 році, «Енергобізнес» це:
• «енергетичні» події тижня в Україні та за кордоном;
• законодавчі та нормативні акти, що регламентують діяльність ПЕК;
• оперативна інформація та коментарі фахівців;
• ексклюзивна інформація про рішення НКРЕ, щоденні обсяги видобування й поставки вугілля, переробки та поставки нафти на НПЗ тощо;
• стан фондового ринку;
• статистика виробництва та ціни на енергоносії.
Founded in 1997 Energobusiness magazine contains:
• energy events of the week in Ukraine and overseas;
• legislative and normative deeds;
• on-line information and expert comments;
• hot information about the resolutions passed by National Energy Regulation
Commission, daily volumes of coal production and supply, crude oil processing
and supply;
• stock market state;
• production statistics and energy carriers’ prices.

ЕФПІТ, Видавничий дім
EFPIT, Publishing House
Україна, 08700, м. Обухів, вул. Андрія Малишка, 1-А
1-А, Andriy Malyshko Str., Obukhiv, 08700, Ukraine
+380 (44) 520-98-62
+380 (4572) 5-06-43
info@efpit.co.ua

15 років на ринку!
Видавець спеціалізованих журналів з питань тваринництва, птахівництва,
годівлі і здоров’я тварин та птиці, а також довідників, професійної
літератури у друкованому та електронному вигляді.
Журнали:
• «Ефективне тваринництво»

•

15 years on the market! Publisher by specialized magazines for livestock, poultry
farming, feeding and health of animals and poultry, Directorys , professional
literature in printed and electronic.
Magazines:
• “Effective livestock”
• “Effective poultry”
• Directory of Poultry Ukraine 2015
• Cow: housing, feeding, health (Rus)
• Intensive rearing of piglets (Rus)
• Catalogue of the Collection of Academician VP Rybalko (Ukraine) “Do pigs
with interest and appreciation”

ЗДОРОВ-ІНФО
ZDOROV-INFO

Україна, 04655, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, оф. 304
Off. 304, 18/14¸ Vikentiy Khvoika Str., Kyiv, 04655, Ukraine
+380 (44) 494-25-30
+380 (44) 494-13-53
energo@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

• «Ефективне птахівництво»
• Довідник Птахівництво України 2015
• Корова: содержание, кормление, здоровье (рус)
• Интенсивное выращивание поросят (рус)
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Україна, 03065, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 40, оф. 3
Off. 3, 40, Kosmonavta Komarova Ave., Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 497-25-00
zdorov911@gmail.com
www.zdorov-info.com.ua

Медичний портал України ЗДОРОВ-ІНФО допоможе вам створити
персональну сторінку вашої організації з докладним описом послуг,
розмістити профільні статті, присвячені новинкам в діагностиці та
лікуванні, бути в курсі останніх подій у галузі медицини. Про ваші
можливості дізнається вся Україна. І все це - НОВІ ПАЦІЄНТИ у вашій
клініці. Використовуйте можливості Медичного порталу України
ЗДОРОВ-ІНФО «на повну»!
Medical portal of Ukraine ZDOROV-INFO will help you to create a personalized
page of your company with a detailed description of services, to post articles
about innovations in diagnosis and treatment, to keep abreast of the latest
developments in the medical field. All Ukraine will know about your options. The
result of this will be new patients in your clinic. Use the opportunity of Ukrainian
Medical Portal ZDOROV-INFO!

Зернові продукти і комбікорми, журнал
Grain products and Mixed Fodder’s, journal
Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
112, Kanatna Str., Odesa, 65039, Ukraine
+380 (48) 712-41-13
+380 (48) 725-32-84
zpikk@yandex.ua
www.grain-mixedfodders.com

Журнал «Зернові продукти і комбікорми» - провідне наукове фахове
видання в зернопереробній галузі. Підписний індекс в каталозі Укрпошти
91963. Мови видання: українська, російська, англійська. Періодичність
виходу - чотири рази на рік. Тематика журналу: якість зерна і зернових
продуктів, кормових засобів та комбікормів, оснащення для контролю
якості; процеси та технологія зберігання; технології виробництва;
автоматизація виробництва; технологічне, транспортне та допоміжне
обладнання; тара та технології пакування; способи управління
технологічними процесами; екологічні проблеми виробництва;
знепилення зернопереробних підприємств.
WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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The journal “Grain products and Mixed Fodder’s” is one of the leading scientific
professional editions in grain processing industry. Journal subscription index in
the Ukrainian mail catalog is 91963. Articles are published in Ukrainian, English
and Russian. Frequency – 4 times per year. Scope of journal: quality of grain and
grain products and animal feeds, equipment for quality control; the processes
and technologies of storage, products and production; manufacturing,
transportation and support equipment; packaging technology; methods of
control of technological processes; environmental problems; dust control system
of grain processing manufacturing; automation of production.

Інноваційні Технології&Обладнання, інтернетвидання. Фізико-механічний інститут
ім. Г.В. Карпенка НАН України
Innovative Technologies&Equipment Karpenko PhysicoMechanical Institute, Internet-edition
Україна, 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5/75-A
5/75-A, Naukova Str., Lviv, 79060, Ukraine
+380 (32) 229-65-75
+380 (32) 264-94-27
zalisko@ipm.lviv.ua
www.metaltechcomua.blogspot.com

«Інноваційні Технології&Обладнання» – спеціалізоване інтернет-видання
для керівників та топ-менеджерів підприємств, фірм і приватних
підприємців, що працюють у машинобудуванні та металообробній галузі,
спеціалізуються на впровадженні енергоощадних й ресурсоощадних
технологій та обладнання, виконують роботи із відновлення деталей
чи їх робочих поверхонь, здійснюють антикорозійний захист
металоконструкцій, промислового й технологічного обладнання,
виготовляють запчастини і комплектуючі, виконують монтажні та
пусконалагоджувальні роботи.
“Innovative Technologies&Equipment” - specialized online magazine
for executives and senior managers, companies and entrepreneurs
working in the engineering and metalworking industry, specializing in the
implementation of energy-saving and resource-saving technologies and
equipment, perform work of restoration parts or their working surfaces,
perform corrosion protection of steel structures, industrial and process
equipment manufactured parts and components, perform installation and
commissioning.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ СВІТ, журнал
INSTRUMENTALNY SVIT, journal

Subscription index in the “DP Press” 06605.
Subjects: - Problems of the branch. Analytical reviews. - New and present-day
tool materials, tools. Technologies of machining. Strengthening coatings.
Hardening tool. Production experience.
- Intellectual property.
- Innovations and investments.
- Informational technologies.
- Scientific-and-technical, industrial, commercial, inquiry and advertising
information.

КОМПАСС Україна, ПрАТ
KOMPASS UKRAINE, PrivJSC
Україна, 61072, м. Харків, а/с 3122
P.O. box 3122, Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 (57) 758-78-30
office@kompass.ua
www.ua.kompass.com

www.kompass.com - Міжнародний пошуковий портал (база даних 5 млн.
компаній 68 країн).
Видання електронного довідника виробників товарів і послуг «КОМПАСС
Україна» (50 000 компаній) і СНД (312 000 компаній 9 країн). Безкоштовна
демо-версія — www.demo.kompass.ua.
Інформаційні послуги, підбор потенційних партнерів, пошук
постачальників у 66 країнах.
Розміщення інформації і реклами українських підприємств в електронних
і онлайн-довідниках KOMPASS по Україні, СНД, Східної Європі та на
Міжнародному пошуковому порталі www.kompass.ua.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua.
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua.
www.kompass.com is the largest B2B search portal in Ukraine, listing 5 mln.
companies in 68 countries worldwide.
Publishing of KOMPASS UKRAINE CD-directory, listing 50 000 Ukrainian
companies. Free demo - http://database.kompass.ua.
Search for potential business partners and suppliers with Easy Business.
Information and advertising services to Ukrainian businesses within KOMPASS
database for Ukraine, CIS, Eastern Europe and worldwide at www.kompass.com.
Business e-board - www.board.kompass.ua.
Ukrainian business news line – www.news.kompass.ua.

Лабораторная диагностика. Восточная Европа
Laboratory diagnostics. Eastern Europe

Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2
2, Avtozavodska Str., Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (44) 468-86-39
instrj@ism.kiev.ua
www.ism.kiev.ua

Украина, 03067, г. Киев, переул. Чугуевский, 21, оф. 1.2
Off. 1.2, 21, Chuguevsky Lane, Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 338-87-04
profidom@ukr.net
www.recipe.by

Підписний індекс в каталозі «ДП Преса» 06605.
Тематика: - Проблеми галузі. Аналітичні огляди. - Сучасні інструментальні
матеріали, інструменти. Технології механічної обробки. Зносостійкі
покриття. Зміцнення інструменту. Виробничий досвід.
- Інтелектуальна власність.
- Інновації та інвестиції.
- Інформаційні технології.
- Науково-технічна, виробнича, довідкова, комерційна, рекламна
інформація.

Лабораторная диагностика. Восточная Европа
Международный рецензируемый научно-практический журнал
публикует статьи по биохимии, иммунологии, микробиологии,
гематологии, цитологии, коагулологии, токсикологии, бактериологии и
паразитологии, общеклиническим исследованиям; описания клиникодиагностического значения показателей новых лабораторных тестов,
лабораторной диагностики отдельных заболеваний.
Гл. редактор в Беларуси – В.С. Камышников, профессор, д.м.н.
Гл. редактор в Украине – А.Г. Лунева, профессор, д.м.н.
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VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO
Laboratory diagnostics. Eastern Europe.
International reviewed scientific and practical journal publishes articles on
biochemistry, immunology, microbiology, hematology, cytology, coagulology,
toxicology, bacteriology and parasitology, general clinical research; clinical
descriptions and diagnostic values of new laboratory tests, laboratory diagnosis
of certain diseases.
CH. editor in Belarus – Kamyshnikov V., Professor, MD
CH. editor in Ukraine – Luneva A., Professor, MD

Машиностроение Украины, журнал
Ukrainian Machinery, magazine
Україна, 49064, м. Дніпропетровськ, а/с 3749
P.O. box 3749, Dnipropetrovsk, 49064, Ukraine
+380 (56) 370-14-34
+380 (56) 370-14-35
Machinery.Ukraine@gmail.com
www.ukrmach.dp.ua

«Машиностроение Украины» – це:
- щоденні новини машинобудівельних підприємств;
- щомісячний журнал «Машинобудування України»;
- щоквартальний довідник «Україна. МАШИНОБУДУВАННЯ. Виробники та
трейдери»;
- онлайн довідники, бази даних по машинобудівельним підприємствам та т.п.
“THE UKRAINIAN MACHINERY”
The list of commodity:
- daily news of the machinery enterprises of CIS;
- The “Ukrainian Metal” journal;
- The “Ukraine. MACHINERY. Producers&Traders” reference book;
- on-line reference books, databases etc.

Метал та литво України, журнал
Metal and casting in Ukraine, magazine
Україна, 03680, м. Київ, вул. Вернадського, 34/1
34/1, Vernadsky Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-04-10
+380 (44) 424-35-15
mlu@ptima.kiev.ua
www.ptima.kiev.ua

Щомісячний журнал, який входить до переліку видань, рекомендованих
для публікації матеріалів кандидатських та докторських дисертацій.
Bimonthly magazine, recommended for publication of doctor’s and master’s
these materials.

Металл Украины, журнал
Ukrainian Metal, magazine
Україна, 49064, м. Дніпропетровськ, а/с 3749
P.O. box 3749, Dnipropetrovsk, 49064, Ukraine
+380 (56) 370-14-34
+380 (56) 370-14-35
Ukrmet2008@gmail.com
www.ukrmet.dp.ua

«Металл Украины» - це
- щоденні новини гірничо-металургійних підприємств;
- журнал «Металл Украины»;
- БД «Україна. МЕТАЛ. Виробники та трейдери»;
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- онлайн довідники, автоматизовані систему пошуку, бази даних по
гірничо-металургійним підприємствам та т.п.
“THE UKRAINIAN METAL” – it is:
- daily news of the mining-metallurgical enterprises;
- The “Ukrainian Metal” journal;
- The “Ukraine. METAL. Producers&Traders” database;
- on-line reference books, databases etc.

Металургійні процеси та обладнання, журнал
Metallurgical processes and equipment, magazine
Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58
58, Artema Str., Donetsk, 83001, Ukraine
+380 (66) 029-44-30
m-lab@ukr.net
www.metal.donntu.org

Міжнародний спеціалізований науково-технічний і виробничий журнал,
що висвітлює питання, які стосуються компетенції інженерів-механіків
гірничо-металургійного комплексу. На сторінках журналу публікуються
науково-технічні статті прикладного характеру, огляди ринків
обладнання та сервісних послуг, інформація про конференції, семінари
і виставки; висвітлюється діяльність провідних науково-дослідних і
проектних інститутів, промислових (виробничих і машинобудівних)
підприємств і комерційних організацій.
The International specialized production and scientific and technical journal
covering the issues which pertain to the competence of mechanic engineers of
mining and smelting enterprises.
The journal features applicative scientific-technical and production articles,
equipment and service market reports, information of conferences, seminars
and exhibitions; covers the activities of the leading R&D and design institutes,
industrial (manufacturing and mechanical engineering) enterprises and
commercial organizations.

Метрологія та прилади, журнал
Metrology and devices, magazine
Україна, 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 3
Off. 3, 40, Myronosytska Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 752-00-89
+380 (57) 700-49-53
ssya@metrology.kharkov.ua
metrologia@i.ua

Науково-виробничий журнал «Метрологія та прилади» є спеціалізованим
періодичним виданням, призначеним для керівників та фахівців
підприємств і організацій, метрологічних служб, науково-дослідницьких
установ.
Засновники видання: Харківський національний університет
радіоелектроніки, ТОВ виробничо-комерційна фірма «Фавор, ЛТД».
Журнал зареєстровано у Вищий атестаційній комісії України. Виходить
раз на два місяці.
У виданні міститься офіційна інформація Держспоживстандарту України,
компетентні роз’яснення та коментарі фахівців, матеріали наукової
та практичної спрямованості стосовно наукових проблем розвитку
метрології, питань метрологічного забезпечення.
Scientific and production journal “Metrology and devices” is the specialized
periodical for managers and specialists of enterprises, organizations,
meteorological services, and scientific research institutions. The founders: Kharkiv
WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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VIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGY. HI-TECH
National University of Radio Electronics, LLC. Production and Commercial Firm
“Favor, Ltd.”. The journal is registered in the Higher Attestation Commission
of Ukraine. Published every two months. The publication contains the official
information of Derzhspozhivstandart of Ukraine, relevant explanation and
commentaries of experts, research and practical materials on scientific metrology
issues and metrological maintenance.

Мир Автоматизации, журнал. ТОВ Видавничий
Дім «ПРОФІТ»
Automation World, magazine. PROFIT, Publishing house, Ltd.
Україна, 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54
19/54, Stecenko Str., Kyiv, 04128, Ukraine
+380 (44) 537-19-96
+380 (44) 499-21-34
info@aworld.com.ua
www.AutomationWorld.com.ua

Журнал «Мир Автоматизации» — це максимально повна інформація
про засоби автоматизації (від компонентів до готових систем), вбудовані
модулі для створення на їх базі власного обладнання та готових систем;
досвід розробки, впровадження та експлуатації АСУ ТП, обладнання,
готових рішень та проектів.
«Мир Автоматизации» це:
• повнокольоровий журнал
• від 76 сторінок
• 4 номери на рік
• CD для передплатників у кожному номері
Automation World Magazine provides the complete information about
automation systems and their components as well as embedded computers
and modules; solution design and equipment development; proven experience
of industrial controls design and implementation at the different levels in any
environments.“Automation World” is:
• from 76 pages/issue
• 4 issues/year
• CD for subscribers in every issue

Мир Продуктов, журнал
World of Food, magazine
Україна, 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф. 602
Off. 602, 18/7, Kutuzov Str., Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 501-63-58
+380 (44) 502-17-40
manager@mirupak.kiev.ua
www.packaging.com.ua

Рекламно-інформаційне агентство «Марко Пак» видає спеціалізоване
видання «Мир Продуктов» з квітня 2002 року. Пропонує вашій увазі
рекламні публікації та аналітичні матеріали. Періодичність видання 10
разів на рік.
Журнал отримують виробники продуктів харчування, безалкогольних
та алкогольних напоїв, молочної, м’ясної, кондитерської продукції та
всі передплатники. Видання розповсюджується на всіх спеціалізованих
виставках, дистрибуція за системою директ-мейл.
Advertising and information agency “Marko Pak” published magazine “World of Food”
since April 2002. Offers your attention image advertising and information publishing.
Periodicity 10 once a year. The issues will be sent around to producers of meals and
soft drinks, alcoholic drinks, dairy, meat, sweets industry as well as to all subscribers.
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Мир упаковки, журнал
World of Packaging, magazine
Україна, 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф. 602
Off. 602, 18/7, Kutuzov Str., Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 501-63-58
+380 (44) 502-17-40
marko@mirupak.kiev.ua
www.packaging.com.ua

Рекламно-інформаційне агентство «Марко Пак» видає журнал «Мир
упаковки» більш ніж 15 років. «Мир упаковки» – досліджує ринок та
технології пакування. Це єдине видання в Україні, що присвячене
вивченню маркетингового аспекту розвитку пакувального бізнесу.
Періодичність: 6 разів на рік.
Розповсюдження: виставки, конференції, підписка, цільова розсилка.
Підписний індекс: 22761
Advertising and information agency Marko Pack more then 15 years publishing
World of Packaging Magazine. World of Packaging Magazine research a market
of packaging and technologies of packing. Unique specialized edition in Ukraine
which have goal to explore the development of packing business from the part
of marketing aspect.
Periodicity: 6 time per a year.
Distribution: Direct delivering for key producers, trade fairs, conferences,
subscription.

Мясной бизнес, журнал. Компанія Біопром, ТОВ
Meat Business®, magazine. Bioprom, Ltd.
Україна, 03186, м. Київ, вул. Мартиросяна, 16/14
16/14, Martirosiana Str., Kyiv, 03186, Ukraine
+380 (44) 248-97-64
bioprom@i.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

Мясной бизнес® - провідний в Україні міжнародний науково-практичний
журнал для професіоналів м’ясного бізнесу. Основні рубрики:
обладнання, упаковка, інгредієнти, технології, огляди ринку.
Meat Business® is the Ukraine’s leading international scientific practice
magazine for meat industry experts. Headlines: equipment, packing, ingredients,
technologies, market review, FEA (Foreign Economic Activity). It is issued 11 times
per year (except July). The subscription index in the Ukrainian catalogue is 23696.

Наноиндустрия, журнал
Nanoindustry, magazine
Россия, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 16
16, Krasnoproletarskaya Str., Moscow, 127473, Russia
+7 (495) 234-01-10
+7 (495) 956-33-46
journal@electronics.ru
www.nanoindustry.su

Главная цель журнала - содействие развитию отечественного научнотехнологического потенциала. Журнал рассчитан на широкую аудиторию
специалистов: директоров и инженеров профильных предприятий,
предпринимателей, работающих в сфере наноиндустрии, ученых,
преподавателей вузов.
Периодичность: 8 раз в год. Формат: А4. Тираж: 4000 экземпляров.
Распространение: подписка, адресная рассылка, распространение на
специализированных выставках, семинарах и презентациях.
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The journal main goal is to assist a development of the scientific and
technical potential of Russia. The journal is destined to a wide audience
of the various kind specialists: directors and engineers, businessmen,
scientists and professors in many various fields concerning nanoscience
and nanoindustry.
Periodicity: 8 issues a year
A4 size Circulation: 4000 copies
The journal is spread by subscription, address distribution and at the specialized
exhibitions, workshops and presentations.

Напої. Технології та Інновації. Садівництво та
виноградарство, журнал
Drinks. Technologies and Innovations. Gardening and
viticulture, magazine
Україна, 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5
5, Zapadynska Str., Kyiv, 04123, Ukraine
+380 (68) 568-58-22
+380 (362) 60-88-21
napitki1@gmail.ru
www.techdrinks.com.ua

Міжнародний науково-аналітичний журнал для фахівців з садівництва,
виноградарства та виробництва напоїв: пива, соків, горілки, інших
алкогольних та безалкогольних напоїв, суміжних галузей, наукових
установ, для фахівців базових галузей - виноградарства та садівництва.
Спеціальні рубрики - лабораторне обладнання, упаковка, логістика та
транспорт, торгівля, ресторанний менеджмент, юридична консультація,
освіта, маркетингові технології.
International scientific-analytical magazine for specialists in gardening,
viticulture and production of beverages: beer, juices, vodka and other
alcoholic and non-alcoholic beverages related industries, research institutions,
professionals of basic industries - gardening and viticulture. Special category laboratory equipment, packaging, logistics and transportation, trade, restaurant
management, legal consulting, education, marketing techniques.

Наука та інновації, науково-практичний журнал
Національної академії наук України
Science and Innovation, Science and Practice Journal, The
National Academy of Sciences of Ukraine
Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54
54, Volodymyrska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 288-03-46
+380 (50) 154-77-83
innovation@nas.gov.ua
www.scinn.org.ua

В 2005 році НАН України започаткувала видання журналу «Наука та
інновації» (головний редактор – академік НАН України Б.Є. Патон),
заснування якого обумовлено потребою всебічно на професійному рівні
проінформувати широку читацьку аудиторію про роль науки і технологій у
забезпеченні інноваційного розвитку нашої країни.
Основна увага приділяється висвітленню питань інноваційної політики,
результатів перспективних розробок, досліджень, важливих для
забезпечення інноваційного розвитку держави.
Журнал внесено до переліку наукових видань ДАК України, в яких можуть
публікуватися основні результати дисертаційних робіт (секції технічних і
економічних наук).

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

Журнал можна передплатити за Каталогом «Укрінформнаука» (тел./факс
+380 (44) 288-03-46).
In 2005 the National Academy of Sciences of Ukraine established the edition of
the “Science and Innovation” journal (Editor in chief – B.E.Paton, academician of
the NASU), with the purpose to provide a wide audience with a high professional
level information about the important role of science and technology in
innovative evolution of our state.
The journal “Science and Innovation” has been included to the list of scientific
editions of the Major qualified committee of Ukraine, where you can publish the
results of theses (Section Technical and Economic Sciences).
The “Science and Innovation” journal is listed in the Catalogue “Ukrinformnauka”
(tel. / fax +38 (044) 288-03-46).

Новости GMP
GMP news
Чехия, 14000, г. Прага, ул. Доудлебска, 5
5, Doudlebska Str., Prague, 14000, Czech Republic
+420 (2) 603-271-178
info@gmpnews.ru
www.gmpnews.ru

Информационный проект «Новости GMP» - обзор новостей и событий,
связанных с развитием фармацевтической отрасли и внедрением
стандартов GMP.
Особое внимание уделяется публикациям интервью с ведущими
специалистами отрасли, а также репортажам, фоторепортажам.
Интернет ресурс «Новости GMP» обновляется ежедневно и расположен
по адресу www.gmpnews.ru
Печатный журнал «Новости GMP - Хронология событий перехода на
международный стандарт качества» выпускается два раза в год.
Media project “GMP News” is a news digest - review of news and events related to
the field of pharmaceutical development and implementation of GMP standards.
Special attention is given to interviews with leading specialist of industry, as well
as reports and photo-reports.
The main information sources are press centers of pharmaceutical companies.
Magazine “GMP News - analytical and chronological edition on CIS
pharmaceutical industry transition to GMP standards” is issued twice a year.

Оборудование и инструмент для профессионалов,
журнал
Equipment and Tools for Professionals, magazine
Україна, 61052, м. Харків,
вул. Мало-Панасівська, 4/7, оф. 39
Off. 39, 4/7, Malo-Panasivska Str.,
Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 712-20-40
+380 (57) 712-54-89
pr@informdom.com
www.informdom.com

«Оборудование и инструмент для профессионалов» — міжнародний
інформаційно-технічний журнал для фахівців і про фахівців. Виходить у
двох серіях: «Металообробка» та «Деревообробка».
Видання приймає активну участь у виставках, семінарах та конференціях,
нарадах спеціалістів, які проходять не тільки в Україні, а й за кордоном.
Розповсюджується за передплатою серед керівників та фахівців
підприємств країн СНД.
WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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International information and technology magazine. It is published in two
series: Metalworking and Woodworking. Main rubrics: machines and equipment,
tools, CAD/CAM/CALS-technologies, sheet – metalworking; wood processing in
building, furniture production and technologies, bioenergetics. The magazine
participates in different exhibitions of woodworking and metalworking. It is
widely distributes throughout different industry enterprises both in Ukraine,
Russia and abroad.

Пищепром Украины, журнал
Ukrainian Food Industry, magazine
Україна, 49064, м. Дніпропетровськ, а/с 3749
P.O. box 3749, Dnipropetrovsk, 49064, Ukraine
+380 (56) 370-14-34
+380 (56) 370-14-35
Product.Ukraine@gmail.com
www.ukrprod.dp.ua

«Пищепром Украины» - це:
- щоденні новини підприємств харчопрома;
- журнал «Пищепром Украины»;
- рейтинг продуктових торгівельних марок на українському ринку;
- база даних «Продукти харчування. Виробники та трейдери».
“Pischeprom Ukraine (Ukrainian Food Industry)” – is:
- daily news of the food enterprises of CIS;
- The “Ukrainian Food” journal;
- FREE rating of trade marks;
- the “Food industry. Producers and Traders” database;
- exhibitions, fairs, conferences, etc.

Прес-Тайм, рекламне агентство
Press Time, advertising agency
Україна, 79035, м. Львів, а/с 9670
P.O. box 9670, Lviv, 79035, Ukraine
+380 (322) 241-84-50, +38 (093) 194-56-64
+380 (322) 241-84-60
reklama@biznes-pro.ua
www.rapt.com.ua
www.biznes-pro.ua

Рекламне агентство «Прес-Тайм» пропонує широкий спектр
поліграфічних та інтернет послуг. Одна з них - «Бізнес-Пропозиція»
Всеукраїнський рекламний проект, орієнтований на ділову аудиторію,
який включає друковані видання, інтернет-портали та активну участь у
спеціалізованих виставках України.
• журнали видаються з 2001 року, щомісяця;
• розповсюдження за адресами бізнес-організацій по всій території
України та за кордоном.
Advertising agency “Press Time” offers a wide range of printing and Internet
services.
“Business Proposition” is the All-Ukrainian publicity project focused on the
business audience that includes periodical publication, website and active
participation in the specialized exhibitions organized in Ukraine.
The “Business Proposition” Magazine:
• Since 2001 year, monthly;
• Is distributed all over Ukraine according to the business companies
addresses.
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Продукты&Ингредиенты®, журнал. Компанія
Біопром, ТОВ
Bioprom, Ltd.
Україна, 03186, м. Київ, вул. Мартиросяна, 16/14
16/14, Martyrosiana Str., Kyiv, 03186, Ukraine
+380 (44) 248-97-64
bioprom@i.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

Продукты&Ингредиенты® - провідний в Україні міжнародний науковопрактичний журнал для професіоналів харчової промисловості.
Основні рубрики: обладнання, упаковка, інгредієнти, технології, огляди
ринку.
Food&Ingredients® is the Ukraine’s leading international scientific practice
magazine for food industry experts. Headlines: equipment, packing, ingredients,
technologies, market review, FEA (Foreign Economic Activity). It is issued 11
times per year (except July). The subscription index in the Ukrainian catalogue
is 23696.

Производственная лаборатория, журнал
Production Laboratory, magazine
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, а/с 281
P.O. box. 281, Dnipropetrovsk, 49000, Ukraine
+380 (56) 760-10-77
office-infoline@ukr.net
www.labjournal.com.ua

Передплатний індекс 94625. Перше і єдине видання лабораторного
ринку України. Журнал призначений для завідувачів лабораторій,
лаборантів, метрологів, постачальників та виробників лабораторного
обладнання, лабораторних меблів, хімічних реактивів і лабораторного
посуду.
На сторінках журналу ви знайдете інформацію про акредитацію
лабораторій, методи випробувань продукції, оснащення лабораторій.
У журналі «Производственная лаборатория» є характеристики та опис
лабораторного обладнання, лабораторних меблів, хімічних реактивів та
лабораторного посуду.
У рамках видання щорічно виходить каталог «Постачальники і виробники
лабораторного устаткування, лабораторних меблів, хімреактивів, посуду
і приладдя».
Журнал виходить 6 раз на рік та поширюється за передплатою, за вільною
розсилкою, на виставках.
Subscription index 94625. Magazine is the first and only edition of the
laboratory market of Ukraine. The magazine is intended for managers of
laboratories, laboratory workers, metrologists, suppliers and manufacturers of
laboratory equipment, laboratory furniture, chemical reagents and laboratory
glassware.
On pages of magazine you will find information on the accreditation of
laboratories, test methods of production, the equipment of laboratories. In
the journal “Production laboratory” is the characteristics and description of
laboratory equipment, laboratory furniture, chemical reagents and laboratory
glassware.
In the framework of publication annually goes directory “Suppliers and
manufacturers of laboratory equipment, laboratory furniture, chemical agents,
utensils and accessories”.
The magazine is issued 6 times a year and is distributed by subscription, through
free distribution, at exhibitions.
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Промислова гідравліка і пневматика, журнал
The industrial hydraulics and pneumatics, magazine
Україна, 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, кім. 3220
Room 3220, 3, Sonyachna Str., Vinnitsa, 21008, Ukraine
+380 (67) 740-57-49
+380 (432) 57-45-75
jornal-pgp@ukr.net
www.pgpjournal.vsau.org

Публікації журналу присвячені питанням розроблення, дослідження,
виготовлення та практичного виконання засобів і систем промислової
гідравліки і пневматики. Залучення до співпраці широкого кола провідних
спеціалістів України, Росії, Білорусі, Польщі та ін. дозволяє представити
сучасні напрями і тенденції робіт в даній області. Виробники гідро-та
пневмоапаратури ознайомлюють споживачів з новими пропозиціями та
можливостями продукції.
Publications of the journal are dedicated to the development, research,
production and practical implementation of means and systems of industrial
hydraulics and pneumatics. Attracting a wide range of leading experts to
teamwork from Ukraine, Russia, Belarus, Poland and others allows to represent
modern directions and trends of work in this area. Manufacturers of hydraulic
and pneumatic equipment acquaint customers with new offers and potentialities
of production.

Промисловість в ФОКУСІ, редакція
Industry in FOCUS, edition
Україна, 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 40
40, 23 August Str, Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 (99) 189-66-25

Україна, 61052, м. Харків,
вул. Мало-Панасівська, 4/7, оф. 39
Off. 39, 4/7, Malo-Panasivska Str.,
Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 712-20-40
+380 (57) 712-54-89
pr@informdom.com
www.informdom.com

«Промышленная Торговая Площадка Украины» — інтернет-портал, де
зібрана інформація про товари промислового призначення саме для
тих, хто розробляє і створює різноманітне обладнання та механізми, їх
елементи та комплектуючі; постачає і впроваджує техніку і інструмент у
виробництво, надає послуги машинобудівним підприємствам і тим, хто
планує купівлю товарів промислового призначення.
Internet-portal “Ukrainian Industrial Marketplace” — the internet portal, which
contains information on products for industrial use, to help those who develops
and produces a variety of equipment and machinery, their components and
accessories, supplies and implements techniques and tools in production,
provides services and machine-building enterprises those who plan to purchase
manufactured goods.

Процеси литва, журнал
Casting processes, magazine
Україна, 03680, м. Київ, вул. Вернадського, 34/1
34/1, Vernadsky Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-04-10
+380 (44) 424-35-15
proclit@ptima.kiev.ua
www.ptima.kiev.ua

Періодичний журнал, який виходить 6 разів на рік, входить до переліку
видань, рекомендованих для публікації матеріалів кандидатських та
докторських дисертацій.

+380 (57) 345-22-95
shef@vfocuse.com.ua
www.vfocuse.com.ua

Інформаційно-аналітичний
міжнародний
технічний
журнал
«Промисловість у ФОКУСІ» активно допомагає всім своїм читачам
вирішувати нагальні виробничі питання, знаходити ділових партнерів,
ринки збуту, цілеспрямовано вкладати оборотні кошти.
Участь у всіх промислових виставках, конференціях, семінарах,
спілкування з відвідувачами цих заходів дозволяє редакції постійно
тримати руку на пульсі промислового життя України. Безсумнівно,
журнал «Промисловість у ФОКУСІ» для Вас - це самий вдалий спосіб
спілкування з партнерами в межах України і за кордоном.
Information-Analytical international technical journal “Industry in Focus”
actively helps its partners: members (managers and leading specialists of the
plant, the leaders of small and medium enterprises) to advertisers - to all readers to solve pressing issues, find business partners, markets, profitable to invest
working capital.
Participation in all trade shows, conferences, seminars, chat with visitors of these
activities enables us to keep our finger on the pulse of the industrial life of the
country.
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Промышленная Торговая Площадка Украины,
інтернет-портал
Ukrainian Industrial Marketplace, internet-portal
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Bimonthly magazine, recommended for publication of doctor’s and master’s
theses materials

Свинарство України, журнал
Pig breeding Ukraine, magazine
Україна, 04050, м. Київ, провул. Косогірний, 4, оф. 32
Off. 32, 4, Kosohirnyy Lane, Kyiv, 04050, Ukraine
+380 (99) 078-21-50
+380 (98) 008-53-54
pig.ukr@ukr.net
www.pigukr.io.ua

Журнал «Свинарство України» - надійний помічник для свинарів. Якщо
ваша продукція і послуги призначені для свинарських господарств і ви
зацікавлені в їх просуванні на українському ринку, раді співпрацювати з
вами. Основні рубрики: новини, аналітика, передовий досвід, технологія
утримання, обладнання, селекція, ветеринарія, годування, санітарія,
підготовка фахівців, економіка, екологія. Видання розповсюджується
адресною розсилкою в сільськогосподарські підприємства, на виставках
та спеціалізованих конференціях. Виходить щомісячно.
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Magazine “Pig breeding Ukraine” - a reliable companion for pork producers.
If your products and services designed for pig farms and you are interested in
their promotion on the Ukrainian market are glad to cooperate with you.
The main categories: news, analytics, best practices, technology, maintenance,
equipment, breeding, veterinary medicine, nursing, sanitation, training,
economy, ecology.
The publication is distributed mailing list in farms, at exhibitions and specialized
conferences. Published monthly.

СЕС. Профілактична медицина, журнал
SES. Preventive medicine, magazine
Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25/1
25/1, Dehtiarivska Str., Kyiv, 04119, Ukraine
+380 (44) 404-67-46
sesprof@ukr.net

«СЕС. Профілактична медицина» – науково-виробниче видання Державної
санітарно-епідеміологічної служби України. Спрямоване на фахівців
різних галузей гігієни, епідеміологів, імунологів, дезінфекціоністів.
Друкує матеріали наукових досліджень, інформаційно-аналітичні статті,
висвітлює досвід роботи фахівців цих галузей.
Передплатники – заклади СЕС різних рівнів, профільні науково-дослідні
інститути та вузи, лікувальні заклади, лабораторії, дезстанції, виробники
і постачальники медичної продукції.
“SES. Preventive medicine” – scientific and practical edition of the State Sanitary
and Epidemiological Service of Ukraine. It’s issued for professionals of hygiene,
epidemiology, immunology, and for experts on disinfection. Research results,
analytical articles and information about experience of specialist are published in
the journal. Its’ subscribers – SES institutions, academic institutions and medical
universities, hospitals, laboratories, producers and vendors of medical products.

Сучасне птахівництво, журнал
Modern poultry, magazine
Україна, 03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 12-Б, корп. 7-А, кім. 215
Off. 215, bldg. 7-A, 12-В,
Heroyiv Oborony Str., Kyiv, 03041, Ukraine
+380 (44) 527-84-78
+380 (44) 527-87-60
Ptica97@yandex.ru
www.aviculture.agroua.net

Журнал «Сучасне птахівництво» - науково-виробниче видання
для фахівців птахівничої галузі, птахівників-любителів. В журналі
публікуються наукові статті з різних напрямів галузі птахівництва,
надаються рекомендації щодо впровадження наукових розробок у
виробничий процес, інформація про птахівничі підприємства країни,
поради фермерам та птахівникам-аматорам. Провідні теми журналу:
технологія виробництва продукції птахівництва, годівля птиці,
ветеринарія, селекція, сільський двір, нетрадиційне птахівництво.
Journal “Modern poultry” is scientific-and-production publication for poultry
industry professionals, poultry farmers amateur. The journal publishes research
papers in different areas of poultry industry, recommendations for implementation
of scientific developments in the manufacturing process, information about
poultry enterprises of the country, advising for farmers and poultry-lovers. The
leading theme of magazine are technology of poultry production, poultry feeding,
veterinary medicine, breeding, rural farm and unconventional poultry.
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Україна Бізнес, видавничий дім
Ukraine Business, Publishing House
Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-А
2-A, Novokonstantynivska, Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 238-68-38, 39
+380 (44) 238-68-40
ukrbizn@ukrbizn.com
www.ukrbizn.com

Видавничий дім «Україна Бізнес» – лідер українського ринку професійної
періодики. Видання: фінансово-економічний тижневик «Україна Бізнес
Ревю», журнали «Финансовые услуги» і «Альманах финансовых услуг».
Головна місія видань – інформування професійного співтовариства,
об`єднання учасників фінансового ринку для вирішення завдань з
удосконалення роботи, надання аналітичної і практичної інформації,
висвітлення заходів з державного регулювання фінансових ринків.
Publishing House “Ukraine Business” – leader of Ukrainian market of professional
periodicals. Editions: financial-economic weekly “Ukraine Business Review”,
magazine “Financial Services”, magazine “Almanac of financial services”. The
main mission of editions is informing professional community.

Фармаком, журнал. Засновник – ДП «Український
науковий фармакопейний центр якості лікарських
засобів»
Pharmacom, magazine. Founder - Ukrainian scientific
pharmacopoeial center for quality of medicines
Україна, 61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 33
33, Astronomichna Str., Kharkiv, 61085, Ukraine
+380 (57) 719-06-04
+380 (57) 315-13-19
ivolchik75@gmail.com
tikhonenkotm@yandex.ru

Інформаційна підтримка національної концепції створення лікарських
засобів, національної системи стандартизації лікарських засобів,
продукції вітчизняних виробників у фармацевтичній галузі. Головний
редактор – Георгієвський Віктор Петрович, член - кор. НАН України.
Information support of the national concept of drugs, the national standardization
system of drugs for domestic manufacturers in the pharmaceutical industry.
Chief editor – Georgiyevskii Viktor Petrovich, corr. Member of National Academy
of sciences of Ukraine.

Фармацевтическая отрасль, журнал
Pharmaceutical Industry Review, magazine
Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 23, оф. 930
Off. 930, 23, M. Raskova Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 390-44-17
+380 (44) 390-32-80
office@promoboz.com
www.promoboz.com
www.cphem.com

Журнал «Фармацевтическая отрасль» - провідне російськомовне
видання о/для фармацевтичної промисловості: основні тенденції та
події фармацевтичної галузі; аналітична інформація про технології,
обладнання, дослідження і розробки; новини галузі та законодавства,
думки учасників фармацевтичного ринку; практичні бізнес-рішення;
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VI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
VI INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGY FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO
портрети компаній; інтерв’ю; огляди ринків, історичні дані, практичні
кейси та багато іншого.
Журнал є партнером/учасником провідних профільних міжнародних
виставок ACHEMA, CPhI, Interpack, Р-МЕС, Powtech, Pharmintech,
«Аналітика Експо», «Фармтех», фармацевтичних заходів Інституту Адама
Сміта.
Інтернет-каталог обладнання: www.cphem.com. Електронний каталог
містить основні моделі обладнання для всіх стадій виробництва твердих,
рідких, м’яких, газоподібних лікарських форм.
PHARMACEUTICAL INDUSTRY REVIEW - the leading Russian language magazine on/
for pharmaceutical industry. We cover major trends and events in pharma industry;
analytical information on technologies, manufacturing&equipment, research &
development; sector and legal news; opinions of market participants; case studies;
companies profiles; interviews, market insights, history, quality control, etc.
Publication is a partner and participant of leading global exhibitions in
pharmaceutical and related areas ACHEMA, CPhI, Interpack, P-MEC, Powtech,
Pharmintech, Analitika Expo, Pharmtech, Adam Smith conferences on pharma.
Online catalog of the equipment: www.cphem.com. Main models of equipment
for every stage of technological process for solid, liquid, semisolid and gaseous
dosage forms.

Фармацевтический бизнес, информационноаналитическое издание
Pharmaceutical business, information-analytical edition
Россия, 123467, г. Москва, ул. Сущевская, 21
21, Suzhevskaya, Str., Moscow, 123467, Russia
+7 (499)755-77-28
info@pharmbiz.ru
www.pharmbiz.ru

Информационно-аналитическое издание «Фармацевтический бизнес» российское специализированное периодическое издание для
фармацевтических компаний, дистрибьюторов фармацевтической
продукции, аптечных сетей и представителей профессионального
сообщества. В издании представлена информация об инновациях,
разработках, технологиях, оборудовании, а также об индивидуальных
и комплексных решениях для предприятий фармацевтической отрасли.
Information-analytical edition “Pharmaceutical business” - Russian specialized
periodical for pharmaceutical companies, distributors of pharmaceutical
products, drugstore chains and representatives of the professional community.
The publication presents information about the innovations, developments,
technologies, equipment, as well as on individual and integrated solutions for
enterprises of the pharmaceutical industry.

Харчова наука і технологія, журнал
Food science and technology, journal
Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
112, Kanatna Str., Odesa, 65039, Ukraine
+380 (48) 712-41-13
+380 (48) 725-32-84
onaft_foodtechn@mail.ru
www.foodscience-tech.com

Журнал «Харчова наука і технологія» об’єднує читачів з науковцями та
виробниками у галузі зберігання, переробки сировини та харчових
продуктів, їх товарознавчої оцінки, контролю безпечності. Мови
видання: українська, російська, англійська. Періодичність виходу ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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чотири рази на рік. Основні наукові напрямки видання: нутриціологія,
дієтологія, проблеми харчування; біопроцеси, біотехнологія харчових
продуктів, БАР; хімія харчових продуктів і матеріалів; технологія і безпека
продуктів харчування; процеси, обладнання, автоматизація, управління
та економіка.
The journal “Food Science and Technology” open new opportunities for
interconnection of readers with researchers and producers in the field of raw
materials and food stuffs storage, processing, their trade analysis, safety control.
Articles are published in Ukrainian, Russian and English. Frequency – 1 time in
three months. Main scientific trends: science of nutrition, dietary science, feeding
problems; bioprocesses, food stuffs biotechnology, food additives; chemistry
of food stuffs and materials; food stuffs technology and safety; processes,
equipment, automation, control and economics.

Химия Украины, журнал
Ukrainian Chemistry, magazine
Україна, 49064, м. Дніпропетровськ, а/с 3749
P.O. box 3749, Dnipropetrovsk, 49064, Ukraine
+380 (56) 370-14-34
+380 (56) 370-14-35
Chemistry.Ukraine@gmail.com
www.ukrchemistry.dp.ua

«Химия Украины» – це:
- щоденні новини хімічних підприємств;
- журнал «Химия Украины»;
- база даних «Україна. ХІМІЯ. Виробники та трейдери».
“CHIMIA UKRAINE (THE UKRAINIAN CHEMISTRY)” – is:
- daily news of the chemical enterprises;
- The “Ukrainian Chemistry” journal;
- The “Ukraine. CHEMISTRY. Producers&Traders” database;
- exhibitions, fairs, conferences, etc.

Хранение и переработка зерна, журнал
Storage and grain processing, magazine
Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Чічеріна, 21
21, Chicherina Str., Dnipropetrovsk, 49006, Ukraine
+380 (56) 232-07-95
zerno2@apk-inform.com
www.hipzmag.com

Щомісячний спеціалізований науково-практичний журнал «Хранение и
переработка зерна». Журнал видається в Україні з 1999 року. Висвітлює
технології вирощування, післязбиральної обробки, зберігання
та переробки зернових культур, технології хлібопекарського та
макаронного виробництва, економічні, правові, екологічні аспекти
діяльності підприємств аграрного сектора економіки харчової
та переробної промисловості. Журнал виходить 12 разів на рік.
Розповсюджується по території України, Росії, Білорусії та інших держав
СНД. Тираж 2000 копій. Передплатний індекс в каталозі «Укрпошти»
22861.
You are welcomed by the monthly scientific and practical publication “Storage
and grain processing”. Our magazine has been published in Ukraine since 1999.
This edition is a specialized trade magazine, representing modern technical,
technological and organizational decisions in grain industry. The editorial
staff of the magazine includes the leading industry specialists from Russia,
Ukraine and Kazakhstan. Scientists and experts from tens of branch institutes
WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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and enterprises almost from all countries of the CIS are among the permanent
authors of the periodical. The magazine is the organizer of annual international
conference “Grain industry” (holding in Kiev). The circulation of the periodical
totals more than 2000 copies per month. Along with subscription, our publication
is distributed at the great specialized exhibitions and conferences in Moscow,
Astana, Minsk, Kiev and other cities of the CIS. The periodical is included to the
list of specialized periodicals of Ukrainian Higher Attestation Commission at
technical and agricultural sciences too. Subscription index 22861.

Цукор України, журнал
Ukrainian SUGAR, magazine
Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, оф. 522
Off. 522, 1, B. Grinchenko Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 279-54-29
ukr.sugar.journal@gmail.com
www.sugarua.com/ua/70

Науково-практичний галузевий журнал «ЦУКОР УКРАЇНИ» – це єдине
на сьогодні професійне видання, що висвітлює найактуальніші події,
тенденції цукрової промисловості України та світу. На сторінках журналу
провідні фахівці викладають свої погляди на шляхи розвитку науковотехнічного потенціалу галузі, аналізують її технічний та фінансовий стан,
світовий досвід розвитку цукрової науки та техніки, надають практичні
рекомендації з підвищення ефективності цукрового виробництва.

Экология предприятия, журнал
Ecology of the enterprise, magazine
Україна, 02660, м. Київ,
вул. М. Расковой, 11, корп. «А», оф. 607
Off. 607, bldg. “A”, 11, M. Raskovoi Str,
Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 507 22 26
ponomariov@mediapro.com.ua
www.ecolog-ua.com

Єдине в Україні видання з практичної екології.
Видається за інформаційної підтримки МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ ТА
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ.
Достовірна інформація, практичні поради, консультації.
В кожному номері: зміни законодавства з роз’ясненнями, коментарі до
нормативних актів, зразки документів, практикум еколога, сертифікація,
підготовка до перевірок, рубрика «запитання-відповідь».
The ONLY UKRAINIAN edition of PRACTICAL ECOLOGY.
The magazine is published by the informational support of THE UKRAINIAN
MINISTRY OF ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES.
Proved information, practical advices, consulting.
Every issue includes: changes in legislation with explanations, comments to
standard acts, examples of documents, ecologist’s workshop, certification,
preparation for inspections, item “Question & Answer”.

Scientific and practical industrial journal “UKRAINIAN SUGAR” - is the professional
edition where you could find actual information about the last events and trends in
sugar industry. On the pages of the journal experts share their opinion about the ways
of development of industry’s scientific and technical potential, analyze it’s technical
and financial state-of-being, as well as international experience of science and
techniques, give recommendations about how to increase an efficiency manufacture.

Чистые помещения и технологические среды,
журнал
Clean rooms and Technological Environments, journal
Россия, 123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, 32-А, оф. 321
Off. 321, 32-A, Khoroshevskoye shosse,
Moscow, 123007, Russia
+7 (499) 701-99-16
editor@vialek.ru
www.cleanrooms.ru

Ежеквартальный научно-практический журнал «Чистые помещения
и технологические среды» издается с 2002 года. Основными темами
журнала являются: проектирование, строительство, эксплуатация чистых
помещений, технологические среды, контроль загрязнений, инженерная
практика, мониторинг окружающей среды (вода, воздух, инертные
газы, азот и т.п.), чистый барьер. Журнал распространяется в Украине,
России, странах СНГ, Грузии по подписке, на выставках, конференциях,
семинарах, рассылается в ведущие библиотеки и научные учреждения.
Quarterly scientific and practical journal “Clean rooms and Technological
Environments” has been published since 2002. Chief topics of the journal are
design, exploit, technological environments, contamination control, engineering
practice, monitoring of environment (water, air, nitrogen, etc.), and clean barrier
of clean rooms. The journal is distributed in Ukraine, Russia, the CIS countries,
Georgia via subscription, on exhibitions, conferences, seminars and is sent to the
leading libraries and scientific institutions.
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