VII МІЖНАРОДНИЙ
ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

VII INTERNATIONAL
FORUM COMPLEX SUPPORT
OF LABORATORIES

www.labcomplex.com

ОФІЦІЙНИЙ КАТАЛОГ
OFFICIAL CATALOGUE
www.lmt.kiev.ua
Україна, Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза»
KyivExpoPlaza Exhibition Centre, Kyiv, Ukraine

www.pharmcomplex.com
V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА
ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMPROM

V INTERNATIONAL EXHIBITION
OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY
TECHNOLOGIES PHARMPROM

ЗМІСТ:
Офіційні привітання

8

Програма науково-практичних та бізнес заходів VII Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення
лабораторій» та V Міжнародної виставки технологій фармацевтичної промисловості PHARMPROM

21

Алфавітний перелік учасників VII Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій»
та V Міжнародної виставки технологій фармацевтичної промисловості PHARMPROM

25

Перелік учасників VII Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій» та
V Міжнародної виставки технологій фармацевтичної промисловості PHARMPROM за напрямками діяльності

30

Інформація про учасників VII Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій» та
V Міжнародної виставки технологій фармацевтичної промисловості PHARMPROM

45

Державні установи, профільні асоціації, громадські об`єднання, вищі навчальні заклади

55

Інформаційна підтримка

75

CONTENT:
Official welcoming speeches

8

Scientific-practical and business events program of the VII International forum Complex support of laboratories and
V International exhibition of pharmaceutical industry technologies PHARMPROM

21

Alphabetical list of exhibitors of the VII International forum Complex support of laboratories and
V International exhibition of pharmaceutical industry technologies PHARMPROM

25

List of product and service groups of exhibitors of the VII International forum Complex support of laboratories and
V International exhibition of pharmaceutical industry technologies PHARMPROM

30

General information about exhibitors of the VII International forum Complex support of laboratories and
V International exhibition of pharmaceutical industry technologies PHARMPROM

45

State institutions, professional associations, unions, higher educational institutions

55

Mass Media

75

VII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

VII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

Шановні колеги, учасники та гості!
Dear colleagues, participants and guests!

Шановні учасники та гості!
Dear participants and guests!

Вітаю Вас із початком роботи VIІ Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій»!
Інтеграція у Європейське співтовариство зорієнтована на забезпечення вітчизняних наукоємних технологій
сучасними науковими розробками, приладами та лабораторним обладнанням – всім тим, що сприяє зростанню
їх конкурентоспроможності на світовому ринку. Участь міжнародних та вітчизняних компаній у роботі
Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій» надає фахівцям можливість оприлюднити свої
здобутки та бачення розвитку різних галузей науки і промисловості в контексті сучасних світових тенденцій та
орієнтована на розширення й вдосконалення практичних і теоретичних навичок, обмін досвідом, підвищення
кваліфікації та налагодження взаємовигідного співробітництва.
Сподіваюся, що широкий спектр наукоємного технологічного та комплексного лабораторного обладнання,
яке цього року буде продемонстроване в рамках Форуму, значною мірою зможе забезпечити потреби науковців
та виробників й у подальшому надасть можливість запропонувати найсучасніші науково-технічні рішення для
більшості галузей промисловості України.
Щиро бажаю всім учасникам та відвідувачам VIІ Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій»
плідної роботи, налагодження нових ділових контактів, успіхів у професійній діяльності.

Дозвольте мені від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України привітати Вас з початком
роботи VII Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій»!
Інтегруючись до світового ринку, ми здійснюємо системні заходи щодо удосконалення сільськогосподарського
виробництва. Конкурентоспроможність вітчизняного агропромислового бізнесу залежатиме від передових
лабораторій та сучасних технологій діагностики та тестування.
Форум – унікальний і єдиний в Україні подібний захід, який об’єднує усі сегменти лабораторної галузі,
а також змістовну науково-практичну та ділову програми, охоплюючи найбільш важливі та актуальні питання
галузі.
Для фахівців агропромислового комплексу захід буде корисним з огляду на його можливість ознайомитися
з найсучаснішим обладнанням для аналізу та контролю якості продукції, з новітніми аспектами досліджень та
виробництва сільськогосподарських товарів, а також довідатися про новації в законодавстві, що регламентують
галузь. Здійснюючи позитивний вплив на виробничу практику, Форум дозволяє обмінюватися досвідом з
міжнародними колегами та укладати довгострокові ділові стосунки.
Упевнений, що актуальна ділова інформація та практичні навики, отримані в ході роботи Міжнародного
форуму «Комплексне забезпечення лабораторій», стануть потужним поштовхом до активізації могутніх
інноваційно-інвестиційних проектів та бізнес-контактів, дадуть змогу окреслити перспективи міжнародної
співпраці.
Бажаю всім учасникам та гостям Форуму ефективної роботи, цікавих дискусій та успіху у реалізації нових
проектів!

I congratulate you on the beginning of work of VII International Forum “Complex support of laboratories”!
The integration to the European community is directed towards the provision of the national science-based
technologies with contemporary scientific development, devices and laboratory equipment – with everything that
enhances the increase of its competitiveness on the world market. The participation of international and national
companies at International Forum “Complex support of laboratories” gives a possibility to specialists to show their
achievements and vision of the development of various branches of science and industry within the context of
actual world tendencies, and it is oriented towards enrichment and improvement of practical and theoretical
skills, sharing of experience, qualification improvement and establishment of mutually fruitful cooperation.
I hope that a large spectrum of science-based technology and complex laboratory equipment which will
be demonstrated within the frame of the Forum will be able to satisfy the scientists' and producers’ needs
substantially and in the future, also it will give an opportunity to offer the most up-to-date scientific and technology
solutions to the majority of branches of Ukraine’s industry.
I wish all participants and visitors of VII International Forum “Complex Support of Laboratories” fruitful work,
establishment of new business contacts and success in their professional activity.
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On behalf of The Ministry of agrarian policy and food of Ukraine, let me congratulate you with the beginning of
work of VII International Forum “Complex Support of Laboratories”!
Integrating to the world’s market, we take systemic measures as to the improvement of agricultural industry.
National agro-industrial business competitiveness will depend on leading laboratories, modern diagnostic and
testing technologies.
This Forum is the only and unique such an event in Ukraine that unites all segments of the laboratory field as
well as substantial scientific-practical and business programs, covering the most important and actual issues
of the field.
The specialists of agro-industrial complex will benefit from this event in terms of its possibility to get acquainted
with the most recent equipment for product analysis and quality control, with new aspects of researches
and agricultural goods manufacturing as well as to learn about innovations in the legislation that regulate the
industry.
Influencing positively the industrial practice, Forum allows sharing the experience with international colleagues
and establishing long-term business relationships.
I am sure that actual business information and practical skills acquired in the course of International Forum
“Complex Support of Laboratories” will become a powerful impact to the activation of significant innovative and
investment projects and business contacts, allow determining the perspectives of international cooperation.
I wish the Forum participants and guests fruitful work, interesting discussions and success in realization of new
projects!

Б.Є. Патон,
Президент Національної академії наук України
академік НАН України

І.О. Швайка,
Міністр аграрної політики
та продовольства України

B.Y. Paton,
President of National Academy of Sciences of Ukraine
academician of NAS of Ukraine

I.O. Shvaika,
Minister of agrarian policy
and food of Ukraine
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Шановні колеги, організатори, учасники та гості Форуму!
Dear colleagues, organisers, participants and guests of the Forum!

Вельмишановні колеги, учасники та гості Форуму!
Dear colleagues, participants and guests!

Від імені Державної інспекції сільського господарства України та від себе особисто вітаю вас з початком
роботи VІI Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій»!
Продовольча безпека держави та конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції є основою
сталого розвитку держави.
Наразі нашим головним завданням є створення системи контролю з метою забезпечення населення країни
якісною та безпечною сільськогосподарською продукцією, забезпечення конкурентоздатності вітчизняної
продукції, захист інтересів національного виробника, а також усунення технічних бар’єрів у торгівлі.
Проведення заходу такого рівня – це унікальна можливість вивчення досвіду іноземних держав та впровадження
кращих надбань у розвиток вітчизняного агропромислового комплексу.
Водночас я переконаний, що підвищення професійного рівня спеціалістів галузі, обмін досвідом, передовими
науковими досягненнями, визначення нових напрямів міжнародного співробітництва та професійного
партнерства створить сприятливі умови для розвитку потенціалу існуючих лабораторій, а також стимулюватиме
створення нових, забезпечить ефективне, конкурентоспроможне функціонування державних лабораторій на
ринкових засадах.
Немає сумніву, що на виставці кожен відвідувач знайде саме те, що йому потрібно.
Отже, велике побажання організаторам та всім учасникам Форуму – успішної та плідної співпраці, відкриття
нових горизонтів, професійного зростання, творчих успіхів та вагомих здобутків на шляху до розвитку
лабораторної бази в Україні.

Форум вкотре переконливо свідчить про те, що розвиток вітчизняної інноваційної та науково-технічної
сфери нерозривно пов'язаний із залученням інвестицій до наукоємних секторів економіки України.
Наразі головним завданням аграрної науки є забезпечення сучасними ефективними технологіями та
інноваційними підходами до вирішення нагальних питань агропромислового комплексу, що надалі сприятиме
перетворенню нашої країни на потужного виробника та експортера якісної сільськогосподарьської продукції.
Немає сумніву, що спираючись на власні розробки та освоєння світових досягнень у галузі сільського
господарства, харчової та переробної промисловості у нерозривній співпраці науковців та виробничників, буде
досягнуто високого рівня виробництва якісної продукції в агропромисловому комплексі України.
Цей форум направлений на координацію зусиль, створення відповідного рівня лабораторної та наукової
бази, сприянню підвищення кваліфікації і професіоналізму, встановленню ділових контактів, практичному і
науковому співробітництву, формуванню довгострокових зв’язків підприємств і установ, а також фахівців з
метою використання в повній мірі потенціалу наукових, технічних і виробничих потужностей.
Національна академія аграрних наук України підтримує проведення VIІ Міжнародного форуму «Комплексне
забезпечення лабораторій» та бажає успішної і плідної роботи всім учасникам та відвідувачам заходу.
The Forum strongly evidences yet again that the development of the national innovative, scientific and technical
sector is closely connected with the involvement of investments to the scientific sectors of the economics of Ukraine.
Actually, the key task of the agrarian science is the provision with contemporary efficient technologies and innovative
approaches in terms of solving of general issues of agro-industrial complex that allow our country to become a powerful
manufacturer and exporter of qualitative agricultural products.
It goes without saying, that based on its own development and assimilation of world achievements in the field of
agriculture, food and processing industry, in close cooperation between researchers and producers, a high production
level of quality products will be achieved in the agricultural sector of Ukraine.
This Forum is directed to coordination of efforts, creation of the proper level of laboratory and scientific base,
it favours qualification and professional trainings, helps to establish business contacts, practical and scientific
cooperation, to form long-term relationship for enterprises and organizations, to coordinate specialists to use in full
scientific, technical and industrial capacity.
The National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine supports VII International Forum “Complex Support of
Laboratoties” and wishes successful and fruitful work to all Forum participants and visitors.

On behalf of the State Inspection of agriculture of Ukraine and on my own behalf, I congratulate you on the
beginning of work of the VII International Forum “Complex support of laboratories”!
Food security of the country and competitiveness of agricultural products are the foundation of sustainable
development of the State.
Currently, our main task is to create a system of control for providing the population with high-quality and safe
agricultural products, to ensure the competitiveness of domestic products, to protect the interests of the national
manufacturer, as well as to eliminate the technical barriers in trade.
Holding the event of such level is a unique opportunity to studying the experience of foreign countries and
implement the best achievements in the development of domestic agro-industrial complex.
At the same time, I am convinced that the increase of the professional level of the industry experts, the exchange
of experience, the advanced scientific achievements, the determination of new directions of international cooperation
and professional partnership will create favourable conditions for the development of the potential of the existing
laboratories, and stimulate the creation of the new ones, provide effective competitive functioning of the state
laboratories on the market basis.
There is no doubt that every visitor will find exactly what he needs at the Exhibition.
Therefore, I wish the organisers and all participants of the Forum successful and fruitful cooperation, opening of
the new horizons, professional growth, creative interaction, and significant achievements on the way to development
of laboratory facilities in Ukraine.

М.С. Поєдинок,
Голова Державної інспекції
сільського господарства України

Я.М. Гадзало,
Президент Національної академії
аграрних наук України

M.S. Poyedinok,
Head of the State Inspectorate
of Agriculture of Ukraine
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Y.M. Gadzalo,
President of The National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
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Шановні колеги та партнери!
Dear colleagues and partners!

Шановні учасники та гості!
Dear participants and guests!

Від імені Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України вітаю усіх із відкриттям VIІ Міжнародного
форуму «Комплексне забезпечення лабораторій»!
Спеціалісти ветеринарної медицини, озброєні сучасними знаннями, вміннями та високоякісним обладнанням,
стоять на сторожі здоров`я нації та економічної безпеки держави. Головним завданням спеціалістів ветеринарної
медицини є недопущення виникнення спалахів особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин та проведення
ефективної боротьби з епізоотіями.
Здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за якістю і безпекою харчових продуктів
та продовольчої сировини неможливо без використання сучасного високотехнологічного лабораторного
обладнання. Спеціалісти ветеринарної медицини, озброєні сучасними знаннями, вміннями та високоякісним
обладнанням, стоять на сторожі особливо небезпечних інфекційних хвороб та проводять успішну боротьбу з
епізоотіями.
Сьогодні, в умовах стрімкої євроінтеграції у європейське та світове товариство, коли стандарти є потужнім
інструментом міжнародної економіки, до підприємств висуваються підвищені вимоги щодо забезпечення безпеки
харчової продукції. Для виконання нових завдань, що постають перед Держветфітослужбою України потрібно не
лише нове лабораторне обладнання та устаткування, а й постійне підвищення кваліфікації фахівців. Вже доброю
традицією стало, третій рік поспіль, проводити у рамках Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення
лабораторій» Науково-практичну конференцію «Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення
епізоотичного благополуччя безпечності харчових продуктів». Організаторами конференції виступають
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи та
Державний науково-контрольний інститут біотехнологій і штамів мікроорганізмів.
Даний Форум є надійною платформою для організації взаємовигідного співробітництва, обміну досвідом та
підвищення кваліфікації. Саме тому шановні колеги, бажаю плідної співпраці та конструктивних дискусій, нових
професійних здобутків.

Від імені Державної служби України з лікарських засобів вітаю Вас з відкриттям V Ювілейної Міжнародної
виставки технологій фармацевтичної продукції PHARMPROM.
Це вагома професійна подія для фахівців фармацевтичної промисловості як України, так і зарубіжжя.
Проведення заходу такого масштабу красномовно свідчить, що вітчизняна фармацевтична галузь нині активно
інтегрується до світових стандартів виробництва високоякісної продукції. Цьому сприяє і нинішня адаптація
українського фармацевтичного законодавства до законодавства країн ЄС.
Такий професійний майданчик є чудовою нагодою продемонструвати наші здобутки і обговорити із
закордонними колегами питання європейської сертифікації виробництва, обмінятися досвідом, встановити
тривалу професійну співпрацю. Ця виставка є ще однією можливістю для вітчизняних виробників, експортерів
і дистриб’юторів лікарських засобів, обладнання для виробництва та упаковки фармацевтичної продукції,
лабораторного устаткування та інших медичних виробів знайти нові можливості для розвитку бізнесу,
встановити нові та зміцнити існуючі ділові контакти.
Отже, бажаю всім відвідувачам виставки результативних зустрічей, конструктивного діалогу, успішної
співпраці та активної участі у формуванні нової державної політики на благо здоров’я людства.
On behalf of the State Administration of Ukraine on Medicinal Products, I would like to congratulate you on the
opening of the V Anniversary International Exhibition of Pharmaceutical Industry Technologies PHARMPROM.
This is a significant professional event for experts of pharmaceutical industry both in Ukraine and abroad.
Holding the event of this scale is another proof of effective integration of domestic pharmaceutical sector into
world standards of high-quality products manufacture. The localization of Ukrainian pharmaceutical legislation into
European legislation contributes to this tendency.
This professional ground is an excellent opportunity to present our achievements and discuss with foreign colleagues
the issues of production certification, exchange of experience and establish long-lasting business cooperation. This
Exhibition is another opportunity for domestic manufacturers, exporters and distributors of medicines, production
equipment and package of pharmaceutical products, laboratory equipment and other medical products to find
new possibilities for business development, to establish new business relations and improve existing ones.
Thus, I wish all participants of the Exhibition fruitful meetings, constructive dialogue, successful cooperation
and active participation in formation of the new State policy for the benefit of health of humanity.

On behalf of the State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine, I congratulate you on the opening of
VII International Forum “Complex Support of Laboratories”!
It is impossible to carry out the state veterinary and sanitary control, and supervision over the quality and safety
of food products, food raw materials without using the modern high-tech laboratory equipment. The experts in
veterinary medicine, being "armed" with the up-to-date knowledge, skills, and high quality equipment, prevent the
spread of the extremelly dangerous infectious diseases and successfully fight against epizooties.
Nowadays, under the rapid integration into the European and world community, when the standards are a powerful
tool of the international economics, the enterprises are forced to meet the exclusive standards for food safety. Not
only new laboratory equipment and tools but also continuing professional development is required for the State
Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine to carry out new tasks that were set for it. It has already become a good
tradition to hold the scientific-practical conference "Laboratory research as a tool for epizootic welfare and food
safety" as part of the International Forum “Complex Support of Laboratories” for three consecutive years. The
organizers of the conference are the State Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary Sanitary
Expertise and State Scientific Control Institute of Biotechnology and strains.
This Forum is a reliable platform for mutual cooperation, exchange of experience, and professional development.
My dear colleagues, I wish you fruitful cooperation, constructive discussions and new professional achievements!
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В.В. Башинський,
Заступник Голови Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

М.Ф. Пасічник,
Голова Державної служби України
з лікарських засобів

V.V. Bashynskyi,
Deputy Head of the State Veterinary
and Phytosanitary Service of Ukraine

M.F. Pasychnyk,
Head of the State Administration
of Ukraine on Medicinal Products
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VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

Шановні організатори, учасники та гості Форуму!
Dear organizers, participants and guests of the Forum!

Дорогі учасники Форуму!
Dear participants of the Forum!

Від імені ДП «Укрметртестстандарт» радий привітати організаторів, учасників і гостей із відкриттям
VIІ Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій»!
Проведення VIІ Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій» сприяє впровадженню
високоефективних виробничих технологій, створює сприятливі умови для просування і поширення передових
ідей та інновацій, що підвищують якість продукції.
Про актуальність Форуму свідчить регулярна участь в ньому багатьох відомих зарубіжних і вітчизняних
компаній. Ділова та науково-практична програми Форуму, які включають численні семінари, круглі столи та
презентації, будуть корисні фахівцям усіх галузей промисловості.
Переконаний, що актуальна ділова інформація та практичні навички, отримані в ході роботи VIІ Міжнародного
форуму «Комплексне забезпечення лабораторій», підвищить рівень розвитку наукового потенціалу, галузевих
наукових програм та відкриє нові горизонти для міжрегіонального та міжнародного співробітництва.
Бажаю усім добробуту, наснаги та нових здобутків на професійній ниві!

Від імені Української аграрної конфедерації та від себе особисто щиро вітаю організаторів, учасників та
гостей VІI Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій», який щороку стає все більш
популярним на лише в Україні, а й за її межами.
Ефективний розвиток АПК неможливий без модернізації та запровадження новітніх технологій, які
сприяють підвищенню якості, а водночас і конкурентоспроможності аграрної продукції. Зокрема на сьогодні
це питання є надзвичайно актуальним, адже Україна відкриває для себе європейський ринок де, як відомо,
стандарти якості є значно вищими, ніж у нас. Тому зараз перед нами стоїть завдання переходити на сучасні
технології у виробництві, які забезпечили б високу якість та гарантували безпечність продуктів для усіх
споживачів.
Вважаю, що такий Форум – це унікальна можливість проаналізувати рівень нашого лабораторного
комплексу, ознайомитися із досвідом провідних світових та вітчизняних експертів й аналітиків щодо
удосконалення та підвищення якості системи лабораторій і впровадити ці новації у наші реалії.
Бажаю усім учасникам Форуму продуктивної праці, цікавих дискусій, налагодження корисних контактів, сил
і натхнення для виходу на новий якісний рівень роботи і реалізації нових проектів.

On behalf of Ukrmetrteststandart State Enterprise, I am glad to congratulate the organisers, the participants and
the guests on the opening of the VII International Forum “Complex support of laboratories”!
Holding the VII International forum “Complex support of laboratories” contributes to the implementation of highly
effective production technologies, creates favourable conditions for the promotion and dissemination of progressive
ideas and innovations increasing the quality of products.
Regular participation of many famous foreign and domestic companies in it testifies the urgency of the Forum.
Business as well as scientific-practical programs of the Forum, which include numerous seminars, round tables and
presentations, will be useful to the professionals of all industries.
I am convinced that current business information and practical skills received during the work of the VII International
Forum “Complex support of laboratories”, will raise the level of development of scientific potential, industry scientific
programs and open new horizons for interregional and international cooperation.
I wish you all well-being, inspiration and new achievements in the professional field!

On behalf of the Ukrainian Agrarian Confederation and on my own behalf, I sincerely congratulate the organisers,
the participants, and the visitors of the VII International Forum “Complex support of laboratories”, which becomes
more and more popular every year not only in Ukraine but also abroad.
Effective development of the agribusiness industry is impossible without modernisation and introduction of
the latest technologies that help to improve the quality, and at the same time competitiveness of agrarian products.
In particular, today the issue is extremely important because Ukraine is discovering the European market where, as is
well-known, quality standards are much higher than our ones. Therefore, now our task is to introduce modern
technologies in manufacture that would provide high quality and guarantee safety of products for all consumers.
I believe that this Forum is a unique opportunity to analyse the level of our laboratory complex, to get acquainted
with the experience of leading world and domestic experts, and analysts as for upgrading and improving the quality
of the laboratories and to implement these innovations into our realities.
I wish all participants of the Forum productive work, interesting discussions, establishing useful contacts,
strength and inspiration to reach a new qualitative level of work and implementation of new projects.

Д. А. Сабатович,
Генеральний директор
ДП «Укрметртестстандарт»

Л.П. Козаченко,
президент ВГО «УАК»

D.A. Sabatovich,
General Director of
Ukrmetrteststandart SE

14

WWW.LABCOMPLEX.COM

L.P. Kozachenko,
President of UAC AUPO
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V INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES PHARMPROM

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

Шановні організатори, учасники та гості виставки!
Dear organizers, participants and guests of the Exhibition!

Шановні пані та панове!
Dear participants and guests!

Від імені Асоціації представників міжнародних фармацевтичних виробників України (AIPM Ukraine) радий
привітати Вас із відкриттям V Ювілейної міжнародної виставки технологій фармацевтичної промисловості
PHARMPROM.
Виставка PHARMPROM – це професійна подія для фахівців фармацевтичної промисловості України, країн СНД
та зарубіжжя. Виставка створює умови для просування інноваційних продуктів, сприяє налагодженню професійних
контактів, залучає кваліфікованих спеціалістів, представників державних структур, виробників. Тут кожен може
поділитися досвідом та успіхами у фармацевтичній справі.
AIPM Ukraine традиційно підтримує даний захід. Адже серед пріоритетних напрямків роботи Асоціації
можна виділити такі, як розвиток в Україні ефективної системи забезпечення якості лікарських засобів,
нормалізація регулювання у сфері допуску та обігу лікарських засобів на ринку, сприяння введенню дієвих
європейських практик, з метою гармонізації українського законодавства.
Дозвольте висловити щиру подяку за плідну співпрацю та за організацію V Ювілейної міжнародної виставки
технологій фармацевтичної промисловості PHARMPROM.
Бажаю всім учасникам виставки конструктивної роботи, професійних перемог та високих результатів!

Від імені Союзу хіміків України сердечно вітаю учасників VII Міжнародного Форуму «Комплексне забезпечення
лабораторій» та висловлюю щиру подяку Оргкомітету і особисто Виконавчому директору Мироновій Ю.А. за
організацію та проведення такого заходу.
Приємно відзначити, що завдяки самовідданій і наполегливій праці кожного з Вас, незважаючи на всі негаразди,
хімічна промисловість України працює. Кожного дня Ви докладаєте зусиль, щоб досягти отримання найточніших
аналітичних результатів.
Хімічна промисловість не змогла б нормально функціонувати без проведення аналітичного контролю
за технологічними процесами. Ця виставка надасть можливість широкому колу спеціалістів різних галузей
промисловості ознайомитися з новими зразками аналітичного обладнання, лабораторними контрольновимірювальними приладами, пересувними мобільними лабораторіями та цілому ряду комплектуючих,
витратних матеріалів, реактивів для проведення якісного аналітичного аналізу.
Впевнений, що VII Міжнародний Форум «Комплексне забезпечення лабораторій» знову запам’ятається
учасникам та гостям великою кількістю корисних презентацій, продукції та послуг, підписанням взаємовигідних
контрактів та новими враженнями.
Бажаю всім гарного настрою та успішної роботи!

On behalf of the Association AIPM Ukraine, I am pleased to welcome you to the opening of the 5th International
Exhibition of Pharmaceutical Industry Technologies PHARMPROM!
PHARMPROM is a professional event for specialists of pharmaceutical industry of Ukraine, CIS countries and
abroad. The exhibition creates opportunities for promotion of innovative products, facilitates to build professional
contacts, involves the qualified specialists, representatives of government institutions, manufacturers. Everyone can
share the experience and achievements in the pharmaceutical business.
AIPM Ukraine traditionally supports the event. Indeed, among the Association priorities are the following:
development of the effective healthcare system to provide quality of medical drugs in Ukraine, normalization of the
regulation of access and circulation of medical drugs on the market, introduction of the effective European practices
to harmonize Ukrainian legislation.
Let me express my sincere gratitude for fruitful cooperation and the organization of the 5th International
Exhibition of Pharmaceutical Industry Technologies PHARMPROM.
I wish all participants of the exhibition constructive work, professional victories and good results!
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On behalf of the Ukrainian Chemists Union, I warmly congratulate the participants of the VII International Forum
“Complex support of laboratories” and express my sincere gratitude to the Organising Committee and, personally, to
Ms. Y.A. Mironova, Executive Director, for organising and holding such an event.
I am pleased to note that thanks to the selfless and persistent work of each of you, in spite of all difficulties, the
chemical industry of Ukraine works. Every day you make efforts to achieve the most exact analytical results.
The chemical industry could not function properly without carrying out of the analytical monitoring of the
technological processes. This exhibition will provide an opportunity to a wide range of specialists from different
industries to familiarise themselves with new samples of analytical equipment, laboratory testing and measuring
instruments, mobile portable laboratories and a variety of spare parts, expendable materials, reagents, etc. for
carrying out qualitative analytical study.
I am confident that participants and guests will remember again the VII International Forum "Complex support of
laboratories" by a number of useful presentations of products and services, signing mutually beneficial contracts
and new impressions.
I wish good mood and successful work to everybody!

В.А. Ігнатов,
виконавчий директор AIPM Ukraine

О.Г. Голубов,
Президент Союзу хіміків України

V.A. Ignatov,
Executive Director of AIPM Ukraine

O.H. Holubov,
President of the Ukrainian Chemists Union
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VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

Шановні партнери, учасники та гості!
Dear partners, participants and guests!
Вітаю Вас на VII Міжнародному форумі «Комплексне забезпечення лабораторій» та V Міжнародній виставці
технологій фармацевтичної промисловості PHARMPROM.
Лабораторна індустрія – не просто перспективний напрямок, а це галузь, яка стоїть в авангарді відкриттів та
революційних досягнень у науці, експертизі, промисловості, контролю якості продуктів та товарів. Цей перелік
можна продовжувати довго, тим паче, що з кожним роком він розширюється. Міжнародний Форум «Комплексне
забезпечення лабораторій» - це місце зустрічі науковців, дослідників, виробників, постачальників та потенційних
інвесторів.
Гармонізація українського законодавства з європейським поставила гостре питання відповідності вітчизняних
продуктів, товарів, методик роботи європейським високим стандартам. Цей процес стимулює фахівців
лабораторного ринку вдосконалювати відповідне обладнання, впроваджувати інноваційні розробки у
своїй практиці.
Цьогорічний Форум покликаний запропонувати насичену науково-практичну та ділову програму, яка
сприятиме створенню, розвитку, оснащенню та модернізації державних та приватних лабораторій у різних
галузях промисловості, а також ветеринарній медицині, фармакології, науці та освіті, екології, криміналістиці
та інших сферах, де не обійтися без лабораторій.
Традиційно на платформі Форуму будуть проходити навчальні майстер-класи, семінари, конференції.
Широкоформатний підхід дозволяє спеціалістам обмінюватися досвідом, знайомитися з тенденціями ринку,
закріплювати партнерські стосунки, налагоджувати нові професійні контакти. Крім цього заплановані
LABDemo-тури – технічні екскурсії, в програму яких входять презентації обладнання відомих марок для
проведення усіх типів лабораторних досліджень з можливістю тестування на діючому обладнанні.
Минулорічний досвід підтвердив необхідність реалізації програми BusinessPoint, яка дозволяє максимально
ефективно спланувати свій час, домовитися про зустрічі та укласти договори з учасниками Форуму.
Масштабна державна підтримка та тісна співпраця з професійними фармацевтичними асоціаціями,
об’єднаннями вказує на актуальність проведення міжнародної виставки технологій фармацевтичної
промисловості PHARMPROM. Цьогорічна виставка – це авторитетна платформа обміну досвідом,
конструктивних дискусій, налагодження ділових контактів та діалогу з регуляторними органами влади.
Від імені Компанії LMT та від себе особисто дякую за підтримку та співпрацю органам державної влади,
асоціаціям та об’єднанням, партнерам, учасникам та відвідувачам Форуму та Виставки. Завдяки Вашому
інтересу та прагненню до вдосконалення своєї роботи ми з року в рік проводимо ці заходи на
найвищому рівні.

Шановні друзі, колеги, партнери!
Dear friends, colleagues and partners!
Від імені Всеукраїнської асоціації пекарів щиро вітаю організаторів, учасників та гостей VII Міжнародного
форуму «Комплексне забезпечення лабораторій»!
Хлібопекарська галузь є однією з провідних галузей харчової промисловості України, яка забезпечує
продовольчу безпеку і соціальну стабільність у державі. Сьогодні пекарі України перебувають у складній ситуації,
але, всупереч усьому вони щодня виконують свої професійні обов'язки - забезпечують виробництво хліба,
хлібобулочних та борошняних виробів в обсягах, які відповідають нормам державної продовольчої програми.
У результаті спільної роботи з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України нам вдалося виробити
кілька важливих заходів з підтримки хлібопекарської галузі. Їх прийняття дозволить значно поліпшити стан
галузі та гарантувати безперебійне виробництво хліба, а значить - продовольчу безпеку країни.
У рамках VII Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій» відбудеться спеціальна програма
«Дні харчової промисловості та аграрного сектору». Учасники програми матимуть можливість відвідати науковопрактичні заходи (конференції, семінари, майстер-класи), підвищити кваліфікацію, отримати сертифікати, а також
взяти участь у технічних екскурсіях по експозиції Форуму (презентації обладнання відомих брендів для всіх
видів лабораторних досліджень в харчовій промисловості), отримати кваліфіковану консультацію у експертів,
ознайомитися з новими методами і методиками проведення лабораторних аналізів в харчовій промисловості Українській лабораторній школі.
Вже кілька років поспіль Форум звертає на себе увагу фахівців і стає все більш відомим як в Україні, так і за
її межами. Щорічна демонстрація зразків лабораторного та аналітичного обладнання, контрольно-вимірювальних
приладів, різних реагентів, індикаторів, тест-систем та реактивів, сприяє просуванню цих засобів контролю в
промисловість і, в кінцевому рахунку, спрямована на забезпечення високої якості продукції, в тому числі і в
хлібопекарській галузі.
Проведення заходів форуму дозволить об'єктивно оцінити здобутки Української та зарубіжної промисловості
в області лабораторної техніки, матеріалів і технологій, обмінятись досвідом, визначити тенденції та перспективні
напрямки у цій сфері.
Бажаю всім учасникам та гостям виставки плідної роботи, професійних успіхів, встановлення успішних
ділових контактів, досягнення поставлених цілей та виходу на нові рубежі у бізнесі.
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On behalf of the All-Ukrainian Association of Bakers, I sinerely congratulate the organisers, the participants and
the guests of the VII International Forum “Complex Support of Laboratories”!
The baking industry is one of the leading branches of the food industry of Ukraine, which ensures food security
and social stability in the country. Nowdays, the bakers of Ukraine are in a difficult situation, however, despite
everything, they carry out their daily professional duties – they ensure the production of bread, bakery products
and pastries in the volumes that comply with standards of the national food program.
As a result of collaboration with the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, we managed to develop
some important measures to support the baking industry. Their adoption will allow us to improve the state of the industry
considerably and guarantee the uninterrupted production of bread, and thus - food security of the country.
Within the framework of the VII International Forum “Complex Support of Laboratories”, a special program called
“Days of the Food Industry and the Agrarian Sector” will take place. The program participants will have the opportunity
to visit scientific-practical events (conferences, seminars, and master classes), improve their skills, receive certificates,
as well as take part in technical excursions on the exhibition of the Forum (presentations of the equipment of famous
brands for all types of laboratory research in the food industry), get advice from the qualified experts, learn new methods
and techniques of carrying out laboratory analyses in the food industry in the Ukrainian laboratory school.
For several years running in succession, the Forum has drawn attention of the specialists and has become more
famous both in Ukraine and abroad. The annual demonstration of the samples of laboratory and analytical equipment,
instrumentation, different reagents, indicators, test kits and chemical agents promotes the introduction of these
control devices into the industry and, ultimately, is aimed at providing high quality products including in the baking industry.
The events of the Forum will allow us to estimate objectively the achievements of the Ukrainian and foreign industry
in the field of laboratory equipment, materials, and technologies, exchange experience, determine the tendencies
and the perspective directions in this sphere.
I wish all participants and guests of the Exhibition fruitful work, professional success, establishment of successful
business contacts, achievement of the goals and reaching of new targets in business.

Welcome to the VII International Forum "Complex support of laboratories" and to the V International Exhibition
of Pharmaceutical Industry Technologies PHARMPROM.
Laboratory industry is not just perspective direction, but sector which is at the forefront of revolutionary
discoveries and achievements in science, expertise, industry, quality control of products and goods. The list can
be prolonged, all the more so, since it expands every year. International Forum "Complex support of laboratories"
is a meeting place for scientists, researchers, manufacturers, suppliers and potential investors.
The harmonization of Ukrainian legislation with European one raised a keen question concerning the conformity
of domestic products, goods, methods with the European high standards. This process stimulates professionals
of laboratory market to improve their equipment, implement innovations in their practice.
The present Forum aims to offer a highly topical scientific-practical and business program that will facilitate
creation, development, equipment and modernization of public and private laboratories in various industries and
also in veterinary medicine, pharmacology, science and education, environmental science, forensic science, and in
other areas where it is impossible to do without laboratories.
Traditionally, on the platform of the Forum will be held educational master classes, seminars and conferences.
Broadside approach allows professionals sharing their experience, familiarizing with new market trends, strengthening
partnership relations, establishing new professional contacts. In addition, there are pre-arranged LABDemo tours - technical
excursions with presentations of well-known brands of equipment for carrying out all types of laboratory researches
with the opportunity of testing equipment. Last year's experience has confirmed the necessity of realization of
BusinessPoint program, which allows planning your time with maximum effect, making appointments and concluding
agreements with participants.
Large-scale government support and close cooperation with professional pharmaceutical associations,
communities point to the relevance of holding the International Exhibition of Pharmaceutical Industry Technologies
PHARMPROM. Current Exhibition is an authoritative platform for experience exchange, constructive discussions,
establishing business contacts and dialogue with regulatory authorities.
On behalf of LMT Company and on my own name, I thank to public authorities, associations and communities,
partners, participants and visitors of the Forum and Exhibition for the support and cooperation. Due to your interest
and desire to improve your work, we conduct these events at the highest level from year to year.

К.В. Кошелев,
Президент Всеукраїнської асоціації пекарів

В.Ю. Ткаченко,
Генеральний Директор Компанії LMT

K.V. Koshelev,
President of the All-Ukrainian Association of Bakers

V.Y. Tkachenko,
General Director of LMT Company
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VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТА БІЗНЕС ЗАХОДИ
VII Міжнародного форуму «Комплексне забезпечення лабораторій»
та V Міжнародної виставки технологій фармацевтичної
промисловості PHARMPROM
SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS EVENTS
of the VII International Forum Complex Support of Laboratories and V International
exhibition of pharmaceutical industry technologies PHARMPROM
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VII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMPROM

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES PHARMPROM

ДІЛОВІ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ
ТА БІЗНЕС ЗАХОДИ

SCIENTIFIC-PRACTICAL AND
BUSINESS EVENTS

15 жовтня
14.00
стенд F-19

VII МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ «КОМПЛЕКСНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

OF THE VII INTERNATIONAL FORUM «COMPLEX
SUPPORT OF LABORATORIES»

V ЮВІЛЕЙНОЇ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ
ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMPROM

V ANNIVERSARY EXHIBITION OF
PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES
PHARMPROM

14 – 16 жовтня 2014 року

14 жовтня
11.00-13.00
зал № 3

Круглий стіл «АПК-ЗЕД у 2014 році: Втрати від
торговельних «війн» з Росією та надбання від ЗВТ з
ЄС. Проблеми та перспективи»
Організатор: Українська Аграрна Конфедерація

October 14
11.00-13.00
Hall № 3

Round Table Agroindustrial complex-FEA in 2014: Losses
from trade «war» with Russia and gains from the FTA with
the EU. Problems and Prospects
Organizer: Ukrainian Agrarian Confederation

14 жовтня
11.00-18.00
зал № 4

Всеукраїнський Форум пекарів
Організатор: Всеукраїнська асоціація пекарів

October 14
11.00-18.00
Hall №4

All-Ukrainian Bakers’ Forum
Organizer: Ukrainian Association of Bakers

14 жовтня
14.00-18.00
зал № 3

Семінар «Стандартні зразки і перевірка кваліфікації в
лабораторній практиці»
Організатор: ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

October 14
14.00-18.00
Hall №3

Seminar
Standard samples and qualification testing in laboratory
practice
Organizer: Ukrmetrteststandard, SE

14 жовтня
14.00-18.00
зал № 2

Семінар «Реологія харчових продуктів (фізико-хімічні
методи досліджень)»**
Організатор: Компанія «Стандарти Технології Розвиток»

October 14
14.00-18.00
Hall №2

Seminar
Rheology of foodstuff (physico-chemical methods of
research) **
Organizer: Standards Technologies Development Company

LABDemo-тур: Сучасна лабораторія в аграрній
промисловості

15 жовтня
10.00-13.00
зал № 4

October 14
13.30
entrance F

LABDemo-tour
Modern laboratory in the agricultural industry

Науково-практична конференція «Управління
безпечністю харчових продуктів на основі НАССР»
Організатор: Інститут післядипломної освіти
Національного університету харчових технологій

October 15
10.00-13.00
Hall № 4

Scientific-practical conference
Food safety management based on HACCP
Organizer: Institute of Post-Diploma Training of the National
University of Food Technologies

15 жовтня
14.00-18.00
зал №4

Семінар «Інноваційні енерготехнології в АПК»
Організатор: Одеська національна академія харчових
технологій

October 15
14.00-18.00
Hall № 4

Seminar
Innovative energy technologies in agro-industrial
complex
Organizer: Odesa National Academy of Food Technologies

15 жовтня
10.00-18.00

III Спеціалізована конференція ** «Якість і безпечність
зерна, борошна, крупи, комбікормів – 2014»€
Організатор: Журнал «Хранение и переработка зерна»
Місце проведення:
Секція 1: НУХТ, м. Київ, вул. Володимирська, 68
Секція 2: ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б

October 15
10.00-18.00

III Specialized conference
** The quality and safety of grain, flour and animal feed2014 €
Organizer: Grain Storage and Processing magazine
Venue:
Section 1: NUFT, Kyiv, 68 Volodymirska Str. S
Section 2: EC KyivExpoPlaza, 2-B Salyutna

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Майстер-клас «Експрес-аналіз вмісту мікотоксинів у
зерні та продуктах його переробки»
Організатор: Державний центр сертифікації і
експертизи сільськогосподарської продукції

October 15
16.00-16.30
Hall № 3

Master-class Express analysis of mycotoxins in grain and
its derived products
Organizer: State Center of Agricultural Products Certification
and Examination

15 жовтня
16.40-17.10
зал № 3

Майстер-клас «Експрес-аналіз комбікормів,
зернових культур і харчової продукції на приладах
SpectraStar™»
Організатор: ХІМЛАБОРРЕАКТИВ

October 15
16.40-17.10
Hall № 3

Master-class Express analysis of compound feeds, cereals
and food on SpectraStar devices™
Organizer: CHEMLABORREAKTIV LTD

WWW.LABCOMPLEX.COM

LABDemo-тур: Сучасна лабораторія в харчовій
15 жовтня
13.30, вхід F промисловості

October 15
13.30
entrance F

LABDemo-tour Modern laboratory in the food industry

16 жовтня
10.00-14.00
зал № 3

Науково-практичний семінар «Європейське
законодавство щодо безпечності харчових продуктів
та оцінка ризиків як засіб досягнення конкурентних
переваг»
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»

October 16
10.00 -14.00
Hall №3

Seminar European legislation on safety of foodstuff and
risk measurement as a means of achieving competitive
advantage
Organizers: The National Codex Alimentarius Commission
of Ukraine, L.I. Medved ‘s research Center of Preventive
Toxicology, Food and Chemical Safety, Ministry of Health of
Ukraine, SI

10.00-16.00
зал № 4

Семінар «Вода та енергія»
Організатор: Одеська національна академія харчових
технологій

October 16
10.00 -16.00
Hall №4

Seminar
Water and Energy
Organizer: Odesa National Academy of Food Technologies

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
SPECIAL PROGRAM DAYS OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY
14 жовтня
11.00-13.00
зал № 2

Відкрите обговорення «Баланс інтересів держави і
бізнесу в регуляторному просторі фармацевтичної
галузі»
Організатор: Державна служба України з лікарських
засобів

October 14
11.00 -13.00
Hall №2

Open discussion Balance of interests of the state and
business in the regulatory area of the pharmaceutical
industry
Organizer: State Administration of Ukraine on Medicinal
Products

14 жовтня
10.00-14.30
зал № 1

Науково-практична конференція «Фармакопейні вимоги
контролю якості лікарських засобів в Україні»
Організатор: ДП «Український науковий фармакопейний
центр якості лікарських засобів»

October 14
10.00 -14.30
Hall №1

Scientific-practical conference: Pharmacopoeial
requirements of medicines quality control in Ukraine
Organizer: Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Centre for
Quality of Medicines, SE

LABDemo-тур: Сучасне обладнання, сировина та
14 жовтня
13.30, вхід F прилади для фармацевтичного виробництва

October 14
13.30
entrance F

LABDemo-tour Modern equipment, raw materials and
devices for pharmaceutical production

15 жовтня
10.00-18.00
зал № 1

Семінар «Клапани і технології для стерильних
процесів від провідного світового виробника Gemü
(Німеччина)»
Організатор: КСК-Автоматизація

October 15
10.00-18.00
Hall №1

Seminar Valves and technologies for sterile processes
from global leading manufacturer Gemü (Germany)
Organizer: KSK-Automation

16 жовтня
10.00-15.00
зал № 1

Семінар «Проведення доклінічних досліджень
лікарських засобів»**
Організатор: ДУ «Інститут фармакології і токсикології
НАМН України»

October 16
10.00-15.00
Hall №1

Seminar Carrying out pre-clinical researches of
medicines**
Organizer: Institute of Pharmacology and Toxicology of NAMS
of Ukraine, SI

16 жовтня
11.00-15.00
зал № 2

Семінар «Техніка проведення аналітичного
експерименту. Помилки аналітичного експерименту у
фармацевтичному аналізі»**
Організатор: Компанія «Стандарти Технології Розвиток»

October 16
11.00-15.00
Hall №2

Seminar Techniques of carrying out analytical experiment.
Errors of the analytical experiment in the pharmaceutical
analysis
Organizer: Standards Technologies Development Company

October 16
12.00
entrance F

LABDemo-tour Modern laboratory in pharmaceutical
production

LABDemo-тур: Сучасна лабораторія у
16 жовтня
12.00, вхід F фармацевтичному виробництві

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДЕНЬ НАУКИ ТА ОСВІТИ»
SPECIAL PROGRAM DAY OF EDUCATION AND SCIENCE

UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL

15 жовтня
16.00-16.30
зал № 3
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Master-class Analysis of milk quality using a new line of
milk analyzers of company Milkotester (Bulgaria)
Organizer: CHEMLABORREAKTIV LTD

October 14-16, 2014

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА АГРАРНОГО СЕКТОРУ»
SPECIAL PROGRAM DAYS OF FOOD INDUSTRY AND AGRICULTURAL SECTOR

14 жовтня
13.30
вхід F

October 15
14.00
booth F-19

Майстер-клас «Аналіз якості молока за допомогою
нової лінійки аналізаторів молока фірми Milkotester
(Болгарія)»
Організатор: ХІМЛАБОРРЕАКТИВ
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LABDemo-тур: Сучасна лабораторія у вищих
15-16
навчальних закладах
жовтня
14.00, вхід F

October 15-16 LABDemo-tour
Modern laboratory in the higher education institutions
14.00
entrance F

14.00, вхід F LABDemo-тур: Сучасна лабораторія у науково-

October 15-16 LABDemo-tour
Modern laboratory in the scientific-research institutions
14.00
entrance F

дослідних установах
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VII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

VII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

АЛФАВІТНИЙ ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS

ПРОМИСЛОВІСТЬ: ХІМІЧНА, МЕТАЛУРГІЙНА, МАШИНОБУДІВНА, ТЕК І НАФТОГАЗОВА ТА ІНШІ
INDUSTRY: CHEMISTRY, METALLURGICAL, MACHINE-BUILDING, FUEL&ENERGY COMPLEX, OIL&GAS AND OTHERS
15 жовтня
10.00-15.30
зал №3

Конференція** «Технічні регулювання у сфері
виробництва миючих засобів і товарів побутової
хімії»€
Організатор: Науково-технічний центр «ВНДІХІМПРОЕКТ»

October 15
10.00-15.30
Hall №3

Conference**
Technical regulation in the production of detergents and
household chemicals €
Organizer: Scientific-Technical Center VNDIKHIMPROJECT

15 жовтня
12.00
стенд F-19

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Майстер-клас «Неруйнівний аналіз складу металів і
сплавів портативними рентгено-флуоресцентними
спектрометрами Niton»
Організатор: ХІМЛАБОРРЕАКТИВ

October 15
12.00
booth F-19

UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL
Master-class Non-destructive analysis of metals and alloys
by portable X-ray fluorescent spectrometers Niton
Organizer: CHEMLABORREAKTIV LTD

14 жовтня, LABDemo-тур:
14.00, вхід F Сучасна лабораторія в нафтопереробній

October 14
14.00
entrance F

LABDemo-tour
Modern laboratory in the petroleum refining industry

LABDemo-тур: Сучасна лабораторія в металургійній
15 жовтня
11.45, вхід F промисловості

October 15
11.45
entrance F

LABDemo-tour
Modern laboratory in the metallurgical industry

LABDemo-тур: Сучасна лабораторія в машинобудуванні
15 жовтня
11.45, вхід F

October 15
11.45
entrance F

LABDemo-tour
Modern laboratory in the mechanical engineering

LABDemo-тур: Сучасна лабораторія в хімічній
15 жовтня
15.30, вхід F промисловості

October 15
15.30
entrance F

LABDemo-tour
Modern laboratory in the chemical industry

LABDemo-тур: Лабораторні дослідження води
16 жовтня
12.00, вхід F

October 16
12.00
entrance F

LABDemo-tour
Laboratory researches of water

16 жовтня, LABDemo-тур: Сучасна лабораторія в стандартизації та
13.00, вхід F метрології

October 16
13.00
entrance F

LABDemo-tour
Modern laboratory in the standardization and metrology

промисловості

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА «ДНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»
SPECIAL PROGRAM DAYS OF VETERINARY MEDICINE
14 жовтня
15.00-18.00
зал №1

Семінар «Проблеми виробництва і дистриб’юції
ветеринарних препаратів у сучасних умовах»
Організатор: Громадський союз «Українська асоціація
виробників і дистриб’юторів ветеринарних препаратів і
кормових добавок»

October 14
15.00-18.00
Hall №1

Seminar Problems of production and distribution of
veterinary medicines in modern conditions
Organizer: Ukrainian association of manufacturers and
distributors of veterinary drugs and feed additives, Public
Association

15 жовтня
10.00-18.00
зал №2

ІІІ Науково-практична конференція «Лабораторні
дослідження як інструмент забезпечення
епізоотичного благополуччя та безпеки харчових
продуктів» **
Організатори: Державний науково-дослідний інститут
з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної
експертизи, Державний науково-контрольний інститут
біотехнологій і штамів мікроорганізмів
За підтримки: Державної ветеринарної та
фітосанітарної служби України

October 15
10.00-18.00
Hall №2

III Scientific-practical conference Laboratory research as a
tool for epizootic welfare and foodstuff safety**
Organizers: State Research Institute of Laboratory Diagnostics
and Veterinary Sanitary Expertise,
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms
Supported by: State Veterinary and Phytosanitary Service of
Ukraine

15 жовтня
13.00
зал №2

LABDemo-тур: Лабораторна діагностика у
ветеринарній медицині

October 15
13.00
Hall №2

LABDemo-tour
Laboratory diagnosis in veterinary medicine

* У програмі можливі зміни / * The program may change
** Видача сертифікатів / ** Certificates
€ Участь платна / € Participation with registration fee
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УЧАСНИКИ VII МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ» ТА
V МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMPROM
EXHIBITORS OF THE VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES AND
V INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES PHARMPROM
COMAS в Україні
EXAKT Advanced Technologies GmbH
HARKE Pharma GmbH
INTERTECH Corporation
KINEMATICA у Центральній і Східній Європі
LAMY RHEOLOGY
MREL Group of Companies Limited
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Анкар-Агро, ТОВ
Бентлі Україна, ТОВ
Біоаналітична лабораторія «УКРОРГСИНТЕЗ»
Біола, ПП
БІОНІКС ЛАБ
Бютлер & Партнер, ТОВ
ГАЛАТЕЯ, ПП
Гаммаграфік, науково-виробниче підприємство, ТОВ
ГЕНРІХ, ПП
Донау Лаб Україна
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ЕКСПЕРТ, ТМ
Елватех, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
ІнтерМед
ІНТЕРО, ТОВ
КАТЕГОРУМ, ТОВ
КІТМЕД ВФ, ТОВ
КСК-Автоматизація, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Мелітек-Україна, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
СТАСЕНКО та партнери – представництво в Україні компаній: NETZSCH
Geraetebau GmbH, EXAKT, Nabertherm, Lamy Rheology, MREL
Технопролаб, ТОВ
ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ФАРММАШ, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
ЮВІГ, ТОВ
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ALSI-Сhrom, Llc.
ALT Ukraine Ltd.
Ankar-Agro, Ltd.
Bentley Ukraine
Bioanalіtichna laboratorіya “Ukrorgsintez”
Biola, PE
BIONIX LAB
Butler & Partner, Llc.
CATEGOROOM, Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
CITMED, Ltd.
COMAS Office in Ukraine
CSC-Automation, Ltd.
Donau Lab Ukraine
ECM UKRAINE, Llc.
Elvateh, Ltd.
EXAKT Advanced Technologies GmbH
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
EXPERT, TM
Farmmash, Llc.
GALATEYA
Gammagrafik, Ltd., Scientific-Production Company
HARKE Pharma GmbH
HENRICH, PE
Institute of analytical control methods, RPE
InterMed
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
KINEMATICA Office in Central and Eastern Europe
Labor-Technik, Company
LAMY RHEOLOGY
MACROLAB, Ltd.
Melitek-Ukraine, Llc.
MixLab, Ltd.
MREL Group of Companies Limited
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
Novations LLC
ShimUkraine, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
STASENKO&Partners – the representative of NETZSCH
Geraetebau Gmb H, EXAKT, Nabertherm, Lamy Rheology, MREL
STD, Ltd.
Teсhnoprolab, Llc.
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
TRANSLINK UKRAINE, Llc.
Ukrorshyntez, Ltd.
UVIG, Ltd.

WWW.LABCOMPLEX.COM

48
48
48
48
48
49
49
49
51
54
51
46
52
50
51
50
46
50
50
54
49
49
46
50
51
51
51
46
46
52
47
52
52
52
47
47
47
53
54
47
53
53
53
47
53
53
54

25

V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMPROM

VII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES PHARMPROM

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ, ПРОФІЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ`ЄДНАННЯ
STATE INSTITUTIONS, PROFESSIONAL ASSOCIATIONS, UNIONS
Аграрний союз України
Асоціація «Виноградарі та винороби України»
Асоціація «Виробники ліків України»
Асоціація «Укроліяпром»
Асоціація виробників інноваційних ліків «АПРАД»
Асоціація представників міжнародних
фармацевтичних виробників (AIPM Ukraine)
Асоціація промислового арматуробудування України
Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України
Борошномели України, громадська спілка
Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП)
Державна інспекція сільського господарства України
Державна пробірна служба України
Державна служба України з лікарських засобів
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів
Державний центр сертифікації і експертизи
сільськогосподарської продукції
Інститут фармакології та токсикології НАМН України, ДУ
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Науковий центр превентивної токсикології, харчової і
хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України, ДП
Науково-технічний центр «ВНДІХІМПРОЕКТ», ТОВ
Національна академія аграрних наук України
Національна асоціація молочників України «Укрмолпром»
Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус
Союз хіміків України
Спілка молочних підприємств України
Українська аграрна конфедерація, ВГО
Українська асоціація лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин
Українська асоціація виробників і дистриб’юторів ветеринарних
препаратів і кормових добавок, громадська спілка
Українська асоціація якості
Українська Зернова Асоціація
Українська корпорація по виноградарству
та виноробній промисловості «Укрвинпром»
Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів, ДП
Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості, ДП (ДП «УкрНДНЦ»)
Укрметртестстандарт, ДП
Фармацевтична асоціація «ФАРМУКРАЇНА», ВГО
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Аgrarian Union of Ukraine
Association “Ukroliyaprom”
Association of “Medication Manufactures of Ukraine”
Association of «Winegrowers and Winemakers of Ukraine»
Association of Pharmaceutical Research and Development “APRAD”
Association of representatives of international pharmaceutical
manufacturers (AIPM Ukraine)
Association of Specialists of Veterinary Medicine of Ukraine
Flour Millers of Ukraine, Public Union
Institute of Pharmacology and Toxicology of NAMS of Ukraine, SI
L.I. Medved’s Research Center of Preventive Toxicology,
Food and Chemical Safety, Ministry of Health, SE
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
National Codex Alimentarius Commission of Ukraine
National research institute of laboratory diagnostics
and veterinary-sanitary expertise
National Ukrainian Dairy Association “Ukrmolprom”
Pharmaceutical Association “PHARMUKRAINE”,
Scientific and Technical Centre «Vndikhimproject», Llc.
State Administration of Ukraine on Medicinal Products
State assay office of Ukraine
State Centre of Agricultural Products Certification and Examination
State inspection for agriculture of Ukraine
State Scientific Control Institute of Biotechnology
and Strains of Microorganisms
The All-Ukrainian PO
The Ukrainian Corporation for Viticulture
and Wine Industry “Ukrvynprom”
Ukrainian Agrarian Confederation, All-Ukrainian public organization
Ukrainian Association for Quality
Ukrainian Association for Valves Industry
Ukrainian Association of Bakers
Ukrainian Association of Manufacturers and Distribution
of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, Public union
Ukrainian Chemists Union
Ukrainian Grain Association
Ukrainian Research and Training Center of Standardization,
Certification and Quality, SE ("UkrNDNC" SE)
Ukrainian scientific pharmacopoeial center for quality of medicines
Ukrainian small animal veterinary association
Ukrainian Union of Dairy Enterprises
Ukrmetrteststandart, SE

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
STATE INSTITUTIONS OF NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE
Інститут біології південних морів
імені О.О. Ковалевського НАН України
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, ДУ
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
імені М.П. Семененка НАН України
Інститут електродинаміки НАН України
Інститут загальної та неорганічної хімії
імені В.І. Вернадського НАН України (ІЗНХ НАНУ)
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН України
Інститут технічної теплофізики НАН України
Інститут фізики НАН України
Інститут фізики напівпровідників
імені В.Є. Лашкарьова НАН України
Інститут хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України
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A.O. Kovalevsky Institute of biology
of the southern seas of NAS of Ukraine
Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine
Institute for Sorption and Problems of Endoecology
of NAS of Ukraine
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering of NAS of Ukraine
Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine
Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine, SI
Institute of Physic of NAS of Ukraine
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy
and Ore Formation of NAS of Ukraine
The Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics of NAS of Ukraine
Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry
of NAS of Ukraine (IGIC NAS Ukraine)
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Білоцерківський національний аграрний університет
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Міністерства освіти і науки України
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Європейський університет
Житомирський національний агроекологічний університет
Запорізька державна інженерна академія
Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму
імені В. Чорновола, Національного університету «Львівська політехніка»
Інститут післядипломної освіти Національного
університету харчових технологій
Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Кіровоградський національний технічний університет
Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського
Луганський національний аграрний університет
Луцький національний технічний університет
Львівський національний аграрний університет
Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Національна металургійна академія України
Національний авіаційний університет
Національний гірничий університет, Державний ВНЗ
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного
господарства і природокористування
Національний університет харчових технологій
Національній аерокосмічний університет
імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ)
Одеський національний політехнічний університет
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Подільський державний аграрно-технічний університет
Полтавська державна аграрна академія
Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка
Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Таврійський державний агротехнологічний університет
Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя
Ужгородський національний університет, ДВНЗ
Українська державна академія залізничного транспорту
Уманський національний університет садівництва
Харківський національний аграрний університет
імені В.В. Докучаєва
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені П. Василенка
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Черкаський державний технологічний університет,
кафедра хімії та хімічної технології неорганічних речовин
Чернівецький регіональний
навчально-консультативний центр кадрів АПК
Чернігівський національний технологічний університет

OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

64
64
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
67
68
68
68
68
68
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
73
73

Bila Tserkva National Agrarian University
Chemistry and Chemical Technology of Inorganic Substances
Cherkasy State Technological University, Department of
Chernihiv National University of Technology
Chernivtsi Regional Educational Advising Center staff agriculture
Dnipropetrovsk’ State Agrarian University
European university
Institute of ecology, nature protection and tourism named after
Institute of Post-Diploma Training
of the National University of Food Technologies
Ivan Franko National University of Lviv
Ivan Ohienko Kamianets-Podilsky national university
Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dockuchajev
Kharkiv P. Vasylenko National Technical University of Agriculture
Kherson State University
Kirovohrad National Techical University
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Kyiv national university of technologies and design
Kyiv National University of Trade and Economics
Lugansk National Agrarian University
Lutsk national technical university
Lviv National Agrarian University
Lviv National University of Veterinary Medicine
and Biotechnologies (The Gzhytskyj University of Lviv)
Mykolayiv National Agrarian University
National aerospace university «Kharkiv aviation institute»
National Aviation University
National Metallurgical Academy of Ukraine
National Mining University, State University
National technical university of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
National University of Food Technologies
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
National University of Water Management and Nature Resources Use
Odesa I.I. Mechnikov National University
Odesa National Academy of Food Technologies (ONAFT)
Odesa National Polytechnic University
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Poltava State Agrarian Academy
SHEI «Zaporizhzhya National University»
of the Ministry of Education and Science of Ukraine
State Agrarian and Engineering University in Podilya
Sumy National Agrarian University
Sumy State University
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Tavria State Agro-Technological University
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Ukrainian State Academy of Railway Transport
Uman National University of Horticulture
Uzhhorod National University, SHEI
V. Chornovil, Lviv Polytechnic National University
V. N. Karazin Kharkiv National University
V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolayiv
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Vinnytsia national agrarian university
Zaporizhzhya state engineering academy
Zhytomyr National Agroecological University
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ФОРУМУ / MASS MEDIA
[iito] Business Intelligence
Bio-equip
Business Portals B.V.
CLocate.com
Euromonitor International
EXPO VISIT SRL-D
Farm Animals, научно-практический журнал
Farmavita Regulanet
Farmespaña Industrial
FOOD UA. FOOD Technologies & Equipment, журнали
Globalsave Media Group
KONGPOSH Publicqtions Pvt., Ltd.
Labcritics
Labprice.ua, провідний український лабораторний портал
LABWORLD by ProMedianet
Life Sciences Lab
Medical Events Info
NARANG MEDICAL LIMITED (PUBLICATION DIVISION)
OBORUD.INFO – портал оборудования
Olympia Global Co., Ltd.
Pharma Focus Asia, журнал
Pharma Mirror Magazine
PHARMA PRO&PACK
Pharmaceutical-tech
Pharmalicensing, a division of IP Technology Exchange Inc.
Pharmaphorum
PlacidWay
PMPS Magazine (Samedan Pharmaceutical Publishers)
PMR Ltd. Sp. z o.o.
Succidia AG
Technology Networks
The Pharma Letter
Trade-Shows.EU
VetPharma, научно-практический журнал
VETZOO PROFY, журнал
WaterNet, недержавна громадська організація. Видавець
науково–практичного журналу «Вода і водоочисні технології»
ZDOROV-INFO.COM.UA, медичний портал України
Автоматизація технологічних та бізнес-процесів, журнал
Аграрий Плюс, Издательство, ООО
АГРО ПЕРСПЕКТИВА, ділове видання
Агробизнес, журнал
АгроПартнер. Україна, газета
Академія продуктів і технологій, журнал
Аналитика, журнал
Ар-си-си Груп
Биофармацевтический журнал
Бізнес-Досьє
Ветеринарна практика, науково-практичний журнал
ВиноГрад, спеціалізований винний журнал
Водопостачання та водовідведення,
виробничо-практичний журнал
Геолог України, журнал
ГЛОБУС, журнал
Горная промышленность, международный
научно-технический журнал
Евразийский химический рынок, міжнародний діловий журнал
Ексклюзивні технології, журнал
Експерт Агро, ТОВ
ЕФПІТ, Видавничий дім
Журнал органічної та фармацевтичної хімії
Зернові продукти і комбікорми, журнал
Інноваційні технології & обладнання, інтернет-видання
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
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[iito] Business Intelligence
Academy of Food and Technologies, magazine
Agribusiness, magazine
AGRO PERSPECTIVE, business publication
Agrobusiness today, Publishing house, LLC
AgroPartner. Ukraine, Newspaper
Analitycs, magazine
Animal Industry Today. magazine
Automation of technological and business processes, magazine
Automation World, magazine. PROFIT, Publishing house, Ltd.
Bio-equip
Bioprom, Ltd.
Business- Dosye
Business Portals B.V.
Business Reference Books, JSC and Faros Plus, JSC
Casting processes, magazine
Cleanrooms and Technological Environments, magazine
CLocate.com
Compound Feeds, magazine
Drinks. Technologies and Innovations.
Gardening and viticulture, magazine
Ecology of the enterprise, magazine
EFPIT, Publishing House
Equipment and Tools for Professionals, magazine
Eurasian chemical market, international business magazine
Euromonitor International
Exclusive TECHNOLOGIES, magazine
Experimental and Clinical Pharmacology, magazine
Expert Agro, Llc.
EXPO VISIT SRL-D
Farm Animals, magazine
Farmavita Regulanet
Farmespaña Industrial
Food science and technology, magazine
FOOD UA. FOOD Technologies & Equipment, magazines
Globalsave Media Group
GLOBUS, magazine
GMP news
GORNAYA PROMYSHLENNOST, JOURNAL
Grain products and Mixed Fodder’s, magazine
Harchovyk, newspaper
Industry in FOCUS, edition
Innovative technologies & equipment Karpenko
INSTRUMENTALNY SVIT, journal
Journal of Biopharmaceuticals
Journal of organic and pharmaceutical chemistry
Kazakhstan Pharmaceutical Review,
newspaper, ТОО “PharmReview”
KONGPOSH Publicqtions Pvt., Ltd.
Labcritics
Labprice.ua, Leading Ukrainian Laboratory Portal
LABWORLD by ProMedianet
Life Sciences Lab
Meat Business®, magazine. Bioprom, Ltd.
Meat Technologies, magazine
Media Sphere, Publishing Group
Medical Events Info
Metal and casting in Ukraine, magazine
Metal and metal treatment, magazine
Metal Science and Heat Treatment, magazine
Metallurgical processes and equipment, magazine
Metrology and devices, magazine
Modern poultry, magazine
Modern veterinary medicine, magazine
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Інструментальний світ, журнал
Комбикорма, журнал
Машиностроение Украины, журнал
МедиаСфера, издательство
Метал і литво України, журнал
Метал та обробка металів, журнал
Металл Украины, журнал
Металловедение и термическая обработка металлов, журнал
Металургійні процеси та обладнання, журнал
Метрологія та прилади, журнал
Мир Автоматизации, журнал. ТОВ Видавничий Дім «ПРОФІТ»
Мир Продуктов, журнал
Мир Упаковки, журнал
Мясной бизнес, журнал. Компания Биопром, ООО
Мясные технологии, журнал
Наноиндустрия, журнал
Напої. Технології та Інновації. Садівництво та виноградарство, журнал
Наука та інновації, науково-практичний журнал
НАН України
Научтехлитиздат, ООО
НИВА, Видавничий дім, ТОВ
Новости GMP
Оборудование и инструмент для профессионалов, журнал
Отраслевые справочники, ЗАО
Фарос плюс, Издательский холдинг, ЗАО
Пищепром Украины, журнал
Поликлиника, журнал
Прес-Тайм, рекламне агентство
Продукты & Ингредиенты®, журнал, Компанія Біопром, ТОВ
Производственная лаборатория, журнал
Промислова гідравліка і пневматика, журнал
Промисловість в ФОКУСІ, редакція
Промышленная Торговая Площадка Украины, інтернет-портал
Профессиональные издания, УП
Процеси литва, журнал
СЕС. Профілактична медицина, журнал
Стандартизація, сертифікація, якість, журнал
Сучасна ветеринарна медицина, журнал
Сучасне птахівництво, журнал
Тваринництво Сьогодні, журнал
ТЕСТ-ЗЛ, Издательство, ООО
Тяжелое машиностроение, журнал
Україна Бізнес, видавничий дім
Укрметалургінформ «НТА», ТОВ
Фармаком, журнал. Засновник – ДП «Український
науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»
Фармацевтическая отрасль, журнал
Фармацевтическая Промышленность, ООО
Фармацевтический бизнес, информационно-аналитическое издание
Фармацевтическое обозрение Казахстана, газета, ТОО «PharmReview»
Фармацевтичний Кур’єр, журнал
Харчова наука і технологія, журнал
Харчовик, газета
Химико-фармацевтический журнал
Издательский дом «Фолиум»
Химия Украины, журнал
Хранение и переработка зерна, журнал
Цукор України, журнал
Чистые помещения и технологические среды, журнал
Экология предприятия, журнал
Экспериментальная и клиническая фармакология, журнал
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Nanoindustry, magazine
NARANG MEDICAL LIMITED (PUBLICATION DIVISION)
Nauchtechlitizdat, Ltd.
Niva, Publishing house
OBORUD.INFO – portal equipment
Olympia Global Co., Ltd.
Pharma Focus Asia, magazine
Pharma Mirror Magazine
PHARMA PRO&PACK
Pharmaceutical business, information-analytical edition
Pharmaceutical Chemistry Journa. Folium, Publishing House
Pharmaceutical Courier, magazine
Pharmaceutical Industry Review, magazine
Pharmaceutical Industry, Llc.
Pharmaceutical-tech
Pharmacom, magazine. Founder – Ukrainian scientific
pharmacopoeial center for quality of medicines
Pharmalicensing, a division of IP Technology Exchange Inc.
Pharmaphorum
Physico-Mechanical Institute, Internet-edition
PlacidWay
PMPS Magazine (Samedan Pharmaceutical Publishers)
PMR Ltd. Sp. z o.o.
Polyclinic, Magazine
Press Time, advertising agency
Production Laboratory, magazine
Professional`nye izdaniya, Unitary Enterprise
RCC Group
Russian Journal of Heavy Machinery, magazine
Science and Innovation, Science
and Practice Journal, The NAS of Ukraine
SES. Preventive medicine, magazine
Standardization, certification, quality, magazine
Storage and grain processing, magazine
Succidia AG
Technology Networks
TEST-ZL, Publishing house, Ltd.
The industrial hydraulics and pneumatics, magazine
The Pharma Letter
Trade-Shows.EU
Ukraine Business, Publishing House
Ukrainian Chemistry, magazine
Ukrainian Food Industry, magazine
Ukrainian geologist, magazine
Ukrainian Industrial Marketplace, internet-portal
Ukrainian Machinery, magazine
Ukrainian Metal, magazine
Ukrainian SUGAR, magazine
Ukrmetallurginform «STA», Ltd.
Veterinary Practice, Veterinary Journal
VetPharma, magazine
VETZOO PROFY, magazine
VinoGrad, Specialized Wine Magazine
Water supply and sanitation, production and practical journal
WaterNet Non governmental organization.
Publisher of «Water and Water Purification Technologies»,
scientifical and practical magazine
World of Food, magazine
World of Packaging, magazine
ZDOROV-INFO.COM.UA, Medical portal of Ukraine
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VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ VII МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЛАБОРАТОРІЙ» ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS OF THE VII INTERNATIONAL
FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES
ЛАБОРАТОРІЇ «ПІД КЛЮЧ»:
INTEGRATED SOLUTIONS FOR LABORATORIES:

EXAKT Advanced Technologies GmbH
INTERTECH Corporation
LAMY RHEOLOGY
MREL Group of Companies Limited
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ГАЛАТЕЯ, ПП
Донау Лаб Україна
Елватех, ТОВ
ІнтерМед
ІНТЕРО, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Мелітек-Україна, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

46
46
47
47
47
47
48
49
50
50
51
51
52
52
52
53
54

ALT Ukraine Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
Donau Lab Ukraine
Elvateh, Ltd.
EXAKT Advanced Technologies GmbH
GALATEYA
InterMed
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
Labor-Technik, Company
LAMY RHEOLOGY
MACROLAB, Ltd.
Melitek-Ukraine, Llc.
MREL Group of Companies Limited
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
Ukrorshyntez, Ltd.

48
54
50
50
46
49
51
51
46
52
47
52
52
47
47
47
53

АНАЛІТИЧНЕ, ВИМІРЮВАЛЬНЕ, ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИЛАДИ:
ANALYTICAL, MEASUREMENT, TESTING EQUIPMENT AND INSTRUMENTS:

EXAKT Advanced Technologies GmbH
INTERTECH Corporation
LAMY RHEOLOGY
MREL Group of Companies Limited
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Анкар-Агро, ТОВ
Бентлі Україна, ТОВ
Біола, ПП
ГАЛАТЕЯ, ПП
Донау Лаб Україна
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
Елватех, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
ІнтерМед
ІНТЕРО, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Мелітек-Україна, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

46
46
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
49
49
50
50
50
51
51
51
51
52
52
52
52
53
53
53
54
54

ALSI-Сhrom, Llc.
ALT Ukraine Ltd.
Ankar-Agro, Ltd.
Bentley Ukraine
Biola, PE
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
Donau Lab Ukraine
ECM UKRAINE, Llc.
Elvateh, Ltd.
EXAKT Advanced Technologies GmbH
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
GALATEYA
Institute of analytical control methods, RPE
InterMed
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
Labor-Technik, Company
LAMY RHEOLOGY
MACROLAB, Ltd.
Melitek-Ukraine, Llc.
MixLab, Ltd.
MREL Group of Companies Limited
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
Novations LLC
ShimUkraine, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
Teсhnoprolab, Llc.
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
Ukrorshyntez, Ltd.
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48
48
49
54
50
51
50
46
50
49
51
51
51
46
52
47
52
52
52
47
47
47
53
54
47
53
47
53

ЗАГАЛЬНОЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ. ІНСТРУМЕНТИ, ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ:
LABORATORY EQUIPMENT, TOOLS AND EXPENDABLE MATERIALS:

EXAKT Advanced Technologies GmbH
LAMY RHEOLOGY
MREL Group of Companies Limited
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Анкар-Агро, ТОВ
Бентлі Україна, ТОВ
Біола, ПП
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ALT Ukraine Ltd.
Ankar-Agro, Ltd.
Bentley Ukraine
Biola, PE
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
Donau Lab Ukraine
Elvateh, Ltd.
EXAKT Advanced Technologies GmbH
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
GALATEYA
InterMed
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ГАЛАТЕЯ, ПП
Донау Лаб Україна
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
Елватех, ТОВ
ІнтерМед
ІНТЕРО, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Мелітек-Україна, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

49
50
50
50
51
51
52
52
52
52
53
53
54

INTERO, Ltd.
Labor-Technik, Company
LAMY RHEOLOGY
MACROLAB, Ltd.
Melitek-Ukraine, Llc.
MixLab, Ltd.
MREL Group of Companies Limited
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, market of measuring equipment
Teсhnoprolab, Llc.
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
Ukrorshyntez, Ltd.

51
52
47
52
52
52
47
47
47
47
53
47
53

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЯ:
DISINFECTION AND STERILIZATION:

АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Анкар-Агро, ТОВ
Донау Лаб Україна
ІНТЕРО, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

48
48
50
51
52
52
53

ALT Ukraine Ltd.
Ankar-Agro, Ltd.
Donau Lab Ukraine
INTERO, Ltd.
Labor-Technik, Company
MACROLAB, Ltd.
Ukrorshyntez, Ltd.

48
48
50
51
52
52
53

РЕАКТИВИ І МАТЕРІАЛИ:
REAGENTS AND MATERIALS:

АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Бентлі Україна, ТОВ
ІнтерМед
ІНТЕРО, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

48
48
51
51
52
52
53
54

ALT Ukraine Ltd.
Bentley Ukraine
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
InterMed
INTERO, Ltd.
MACROLAB, Ltd.
MixLab, Ltd.
Ukrorshyntez, Ltd.

48
48
54
51
51
52
52
53

ЛАБОРАТОРНІ МЕБЛІ:
LABORATORY FURNITURE:

АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Анкар-Агро, ТОВ
ГАЛАТЕЯ, ПП
ЕКСПЕРТ, ТМ
ІНТЕРО, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

48
48
49
50
51
52
52
53
54

ALT Ukraine Ltd.
Ankar-Agro, Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
EXPERT, TM
GALATEYA
INTERO, Ltd.
Labor-Technik, Company
MACROLAB, Ltd.
Ukrorshyntez, Ltd.

48
48
54
50
49
51
52
52
53

ЛАБОРАТОРНИЙ ПОСУД:
LABORATORY GLASSWARE:

АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ГАЛАТЕЯ, ПП
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

48
49
50
51
52
52
53
54

ALT Ukraine Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
EXIMCARGOTRADE, Ltd.
GALATEYA
INTERO, Ltd.
Labor-Technik, Company
MACROLAB, Ltd.
Ukrorshyntez, Ltd.

48
54
50
49
51
52
52
53

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗБІР І ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ:
SOFTWARE, DATA COLLECTION AND PROCESSING:

АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ІнтерМед
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

48
51
52
52
54

ALT Ukraine Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
InterMed
MACROLAB, Ltd.
MixLab, Ltd.

48
54
51
52
52

РІШЕННЯ ДЛЯ «ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ»:
CLEAN ROOMS SOLUTIONS:

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
ЕСМ Україна, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
OFFICIAL CATALOGUE

•
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47
51
52
52
53
53
53
54

CHEMLABORREACTIV, Ltd.
ECM UKRAINE, Llc.
Labor-Technik, Company
MACROLAB, Ltd.
Novations LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Teсhnoprolab, Llc.
Ukrorshyntez, Ltd.
WWW.LABCOMPLEX.COM

54
51
52
52
53
47
53
53
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ. СТАНДАРТИ ТА ЗРАЗКИ. АКРЕДИТАЦІЯ ЛАБОРАТОРІЙ:
STANDARDIZATION, CERTIFICATION, METROLOGY. THE SAMPLES, STANDARDS. LABORATORY ACCREDITATION:

Донау Лаб Україна
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

50
51
52
52

Donau Lab Ukraine
Institute of analytical control methods, RPE
Labor-Technik, Company
MACROLAB, Ltd.

50
51
52
52

ПОСЛУГИ:
SERVICE:

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
Донау Лаб Україна
ІнтерМед
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

47
50
51
52
52
52
53
53
53
53
53
54

Donau Lab Ukraine
InterMed
Labor-Technik, Company
MACROLAB, Ltd.
MixLab, Ltd.
Novations LLC
STD, Ltd.
TRANSLINK UKRAINE, Llc.
ShimUkraine, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
Teсhnoprolab, Llc.
Ukrorshyntez, Ltd.

50
51
52
52
52
53
53
53
54
47
53
53

ІНШЕ:
OTHER:

Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
ТРАНСЛІНК УКРАЇНА, ТОВ

52
52
53
53
53

Labor-Technik, Company
MACROLAB, Ltd.
Novations LLC
STD, Ltd.
TRANSLINK UKRAINE, Llc.

52
52
53
53
53

АНАЛІТИЧНЕ, ВИМІРЮВАЛЬНЕ, ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИЛАДИ;
ЗАГАЛЬНОЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ; ІНСТРУМЕНТИ, ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ;
КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ:
ANALYTICAL, MEASUREMENT, TESTING EQUIPMENT AND INSTRUMENTS;
LABORATORY EQUIPMENT, TOOLS AND EXPENDABLE MATERIALS; COMPLEX SOLUTIONS IN VARIOUS INDUSTRIES:

EXAKT Advanced Technologies GmbH
INTERTECH Corporation
LAMY RHEOLOGY
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Анкар-Агро, ТОВ
ГАЛАТЕЯ, ПП
Донау Лаб Україна
Елватех, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY
46 ALSI-Сhrom, Llc.
46 ALT Ukraine Ltd.
47 Ankar-Agro, Ltd.
47 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
47 Donau Lab Ukraine
47 ECM UKRAINE, Llc.
47 Elvateh, Ltd.
48 EXAKT Advanced Technologies GmbH
48 GALATEYA
48 INTERO, Ltd.
49 INTERTECH Corporation
50 Labor-Technik, Company
50 LAMY RHEOLOGY
51 MACROLAB, Ltd.
51 MixLab, Ltd.
52 Nabertherm GmbH
52 NETZSCH-Gerätebau GmbH
52 Novations LLC
53 ShimUkraine, Llc.
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
53 Teсhnoprolab, Llc.
54 TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
54 Ukrorshyntez, Ltd.

48
48
48
54
50
51
50
46
49
51
46
52
47
52
52
47
47
53
54
47
53
47
53

ДЛЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
FOR AGRARIAN SECTOR

INTERTECH Corporation
LAMY RHEOLOGY
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
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46
47
47
47
47
47
48

ALSI-Сhrom, Llc.
ALT Ukraine Ltd.
Ankar-Agro, Ltd.
CHEMLABORREACTIV, Ltd.
Donau Lab Ukraine
ECM UKRAINE, Llc.
GALATEYA
OFFICIAL CATALOGUE

48
48
48
54
50
51
49

•
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АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Анкар-Агро, ТОВ
ГАЛАТЕЯ, ПП
Донау Лаб Україна
ЕСМ Україна, ТОВ
ІнтерМед
ІНТЕРО, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

InterMed
INTERO, Ltd.
INTERTECH Corporation
Labor-Technik, Company
LAMY RHEOLOGY
MACROLAB, Ltd.
MixLab, Ltd.
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
Novations LLC
ShimUkraine, Llc.
SIMVOLT, market of measuring equipment
Teсhnoprolab, Llc.
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan

51
51
46
52
47
52
52
47
47
53
54
47
53
47

INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Анкар-Агро, ТОВ
Бентлі Україна, ТОВ
Донау Лаб Україна
ІНТЕРО, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
FOR FOOD INDUSTRY
46 ALSI-Сhrom, Llc.
47 ALT Ukraine Ltd.
47 Ankar-Agro, Ltd.
48 Bentley Ukraine
48 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
48 Donau Lab Ukraine
48 INTERO, Ltd.
50 INTERTECH Corporation
51 Labor-Technik, Company
52 MACROLAB, Ltd.
52 MixLab, Ltd.
52 Novations LLC
53 ShimUkraine, Llc.
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
53 Teсhnoprolab, Llc.
54 TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
54 Ukrorshyntez, Ltd.

48
48
48
48
54
50
51
46
52
52
52
53
54
47
53
47
53

INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Бентлі Україна, ТОВ
Донау Лаб Україна
ІнтерМед
ІНТЕРО, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРІЇ
FOR VETERINARIAN SECTOR
46 ALSI-Сhrom, Llc.
47 ALT Ukraine Ltd.
47 Bentley Ukraine
48 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
48 Donau Lab Ukraine
48 InterMed
50 INTERO, Ltd.
51 INTERTECH Corporation
51 Labor-Technik, Company
52 MACROLAB, Ltd.
52 MixLab, Ltd.
52 Novations LLC
53 ShimUkraine, Llc.
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
53 Teсhnoprolab, Llc.
54 TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
54 Ukrorshyntez, Ltd.

48
48
48
54
50
51
51
46
52
52
52
53
54
47
53
47
53

INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ГАЛАТЕЯ, ПП
Донау Лаб Україна
ЕСМ Україна, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

ДЛЯ ВОДОПІДГОТОВКИ ТА ВОДООЧИЩЕННЯ
FOR WATER TREATMENT
46 ALSI-Сhrom, Llc.
47 ALT Ukraine Ltd.
48 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
48 Donau Lab Ukraine
49 ECM UKRAINE, Llc.
50 GALATEYA
51 INTERTECH Corporation
52 Labor-Technik, Company
52 MACROLAB, Ltd.
52 MixLab, Ltd.
53 Novations LLC
53 ShimUkraine, Llc.
54 SIMVOLT, market of measuring equipment
54 Teсhnoprolab, Llc.

48
48
54
50
51
49
46
52
52
52
53
54
47
53

OFFICIAL CATALOGUE

48
48
49
50
51
51
51
52
52
52
53
53
54
54

•
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ДЛЯ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
FOR MINING INDUSTRY
EXAKT Advanced Technologies GmbH
46 ALSI-Сhrom, Llc.
INTERTECH Corporation
46 ALT Ukraine Ltd.
Nabertherm GmbH
47 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
NETZSCH-Gerätebau GmbH
47 Donau Lab Ukraine
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
47 ECM UKRAINE, Llc.
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
47 Elvateh, Ltd.
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
48 EXAKT Advanced Technologies GmbH
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
48 GALATEYA
ГАЛАТЕЯ, ПП
49 Institute of analytical control methods, RPE
Донау Лаб Україна
50 INTERTECH Corporation
Елватех, ТОВ
50 Labor-Technik, Company
ЕСМ Україна, ТОВ
51 MACROLAB, Ltd.
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
51 Melitek-Ukraine, Llc.
Лабор-Технік, компанія
52 MixLab, Ltd.
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
52 Nabertherm GmbH
Мелітек-Україна, ТОВ
52 NETZSCH-Gerätebau GmbH
МіксЛаб, ТОВ
52 Novations LLC
Новації, ТОВ
53 ShimUkraine, Llc.
Технопролаб, ТОВ
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
54 Teсhnoprolab, Llc.
ШимЮкрейн, ТОВ
54 TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan

48
48
54
50
51
50
46
49
51
46
52
52
52
52
47
47
53
54
47
53
47

LAMY RHEOLOGY
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ГАЛАТЕЯ, ПП
Донау Лаб Україна
Елватех, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Мелітек-Україна, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

ДЛЯ МАШИНОБУДУВАННЯ
FOR ENGINEERING INDUSTRY
47 ALSI-Сhrom, Llc.
47 ALT Ukraine Ltd.
47 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
47 Donau Lab Ukraine
47 Elvateh, Ltd.
48 GALATEYA
48 Institute of analytical control methods, RPE
49 INTERO, Ltd.
50 LAMY RHEOLOGY
50 MACROLAB, Ltd.
51 Melitek-Ukraine, Llc.
51 MixLab, Ltd.
52 Nabertherm GmbH
52 NETZSCH-Gerätebau GmbH
52 Novations LLC
53 ShimUkraine, Llc.
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
54 Teсhnoprolab, Llc.
54 TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan

48
48
54
50
50
49
51
51
47
52
52
52
47
47
53
54
47
53
47

INTERTECH Corporation
LAMY RHEOLOGY
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ГАЛАТЕЯ, ПП
Донау Лаб Україна
Елватех, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Мелітек-Україна, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ
FOR METALLURGY
46 ALSI-Сhrom, Llc.
47 ALT Ukraine Ltd.
47 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
47 Donau Lab Ukraine
47 ECM UKRAINE, Llc.
47 Elvateh, Ltd.
48 GALATEYA
48 Institute of analytical control methods, RPE
49 INTERO, Ltd.
50 INTERTECH Corporation
50 Labor-Technik, Company
51 LAMY RHEOLOGY
51 MACROLAB, Ltd.
51 Melitek-Ukraine, Llc.
52 MixLab, Ltd.
52 Nabertherm GmbH
52 NETZSCH-Gerätebau GmbH
52 Novations LLC
53 ShimUkraine, Llc.
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
54 Teсhnoprolab, Llc.
54 TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan

48
48
54
50
51
50
49
51
51
46
52
47
52
52
52
47
47
53
54
47
53
47
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ДЛЯ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ
FOR OIL-REFINING SECTOR
46 ALSI-Сhrom, Llc.
47 ALT Ukraine Ltd.
47 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
47 Donau Lab Ukraine
47 ECM UKRAINE, Llc.
47 Elvateh, Ltd.
48 EXIMCARGOTRADE, Ltd.
48 GALATEYA
49 Institute of analytical control methods, RPE
50 INTERTECH Corporation
50 Labor-Technik, Company
50 LAMY RHEOLOGY
51 MACROLAB, Ltd.
51 Melitek-Ukraine, Llc.
52 MixLab, Ltd.
52 Nabertherm GmbH
52 NETZSCH-Gerätebau GmbH
52 Novations LLC
53 ShimUkraine, Llc.
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
54 Teсhnoprolab, Llc.
54 TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan

48
48
54
50
51
50
50
49
51
46
52
47
52
52
52
47
47
53
54
47
53
47

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
FOR SCIENCE RESEARCH
EXAKT Advanced Technologies GmbH
46 ALSI-Сhrom, Llc.
INTERTECH Corporation
46 ALT Ukraine Ltd.
LAMY RHEOLOGY
47 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
Nabertherm GmbH
47 Donau Lab Ukraine
NETZSCH-Gerätebau GmbH
47 ECM UKRAINE, Llc.
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
47 EXAKT Advanced Technologies GmbH
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
47 Institute of analytical control methods, RPE
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
48 InterMed
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
48 INTERO, Ltd.
Донау Лаб Україна
50 INTERTECH Corporation
ЕСМ Україна, ТОВ
51 Labor-Technik, Company
ІнтерМед
51 LAMY RHEOLOGY
ІНТЕРО, ТОВ
51 MACROLAB, Ltd.
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
51 Melitek-Ukraine, Llc.
Лабор-Технік, компанія
52 MixLab, Ltd.
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
52 Nabertherm GmbH
Мелітек-Україна, ТОВ
52 NETZSCH-Gerätebau GmbH
МіксЛаб, ТОВ
52 Novations LLC
Новації, ТОВ
53 ShimUkraine, Llc.
Технопролаб, ТОВ
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
53 Teсhnoprolab, Llc.
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
54 TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
ШимЮкрейн, ТОВ
54 Ukrorshyntez, Ltd.

48
48
54
50
51
46
51
51
51
46
52
47
52
52
52
47
47
53
54
47
53
47
53

ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
FOR EDUCATION LABORATORIES
46 ALT Ukraine Ltd
46 Ankar-Agro, Ltd
47 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
47 Donau Lab Ukraine
47 Elvateh, Ltd.
47 EXAKT Advanced Technologies GmbH
47 Institute of analytical control methods, RPE
48 InterMed
48 INTERO, Ltd.
50 INTERTECH Corporation
50 Labor-Technik, Company
51 LAMY RHEOLOGY
51 MACROLAB, Ltd.
51 Melitek-Ukraine, Llc.
52 MixLab, Ltd.
52 Nabertherm GmbH
52 NETZSCH-Gerätebau GmbH
52 Novations LLC
53 ShimUkraine, Llc.

48
48
54
50
50
46
51
51
51
46
52
47
52
52
52
47
47
53
54

INTERTECH Corporation
LAMY RHEOLOGY
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ГАЛАТЕЯ, ПП
Донау Лаб Україна
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
Елватех, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Мелітек-Україна, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

EXAKT Advanced Technologies GmbH
INTERTECH Corporation
LAMY RHEOLOGY
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Анкар-Агро, ТОВ
Донау Лаб Україна
Елватех, ТОВ
ІнтерМед
ІНТЕРО, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Мелітек-Україна, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
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Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

SIMVOLT, market of measuring equipment
Teсhnoprolab, Llc.
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
Ukrorshyntez, Ltd.

47
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47
53

EXAKT Advanced Technologies GmbH
INTERTECH Corporation
LAMY RHEOLOGY
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ГАЛАТЕЯ, ПП
Донау Лаб Україна
Елватех, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Мелітек-Україна, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
FOR CHEMICAL INDUSTRY
46 ALSI-Сhrom, Llc
46 ALT Ukraine Ltd
47 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
47 Donau Lab Ukraine
47 ECM UKRAINE, Llc.
47 Elvateh, Ltd.
47 EXAKT Advanced Technologies GmbH
48 GALATEYA
48 Institute of analytical control methods, RPE
49 INTERO, Ltd.
50 INTERTECH Corporation
50 Labor-Technik, Company
51 LAMY RHEOLOGY
51 MACROLAB, Ltd.
51 Melitek-Ukraine, Llc.
52 MixLab, Ltd.
52 Nabertherm GmbH
52 NETZSCH-Gerätebau GmbH
52 Novations LLC
53 ShimUkraine, Llc.
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
53 Teсhnoprolab, Llc.
54 TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
54 Ukrorshyntez, Ltd.
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50
46
49
51
51
46
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47
52
52
52
47
47
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47
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INTERTECH Corporation
LAMY RHEOLOGY
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ГАЛАТЕЯ, ПП
Донау Лаб Україна
Елватех, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
ІНТЕРО, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Мелітек-Україна, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
FOR ENVIRONMENTAL MONITORING
46 ALT Ukraine Ltd.
47 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
47 Donau Lab Ukraine
47 ECM UKRAINE, Llc.
47 Elvateh, Ltd.
47 GALATEYA
48 Institute of analytical control methods, RPE
49 INTERTECH Corporation
50 INTERO, Ltd.
50 Labor-Technik, Company
51 LAMY RHEOLOGY
51 MACROLAB, Ltd.
51 Melitek-Ukraine, Llc.
52 MixLab, Ltd.
52 Nabertherm GmbH
52 NETZSCH-Gerätebau GmbH
52 Novations LLC
53 ShimUkraine, Llc.
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
54 Teсhnoprolab, Llc.
54 TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
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50
49
51
46
51
52
47
52
52
52
47
47
53
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47
53
47

EXAKT Advanced Technologies GmbH
INTERTECH Corporation
LAMY RHEOLOGY
Nabertherm GmbH
NETZSCH-Gerätebau GmbH
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
Донау Лаб Україна
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

ДЛЯ ЕНЕРГЕТИКИ
FOR ENERGY INDUSTRY
46 ALT Ukraine Ltd.
46 CHEMLABORREACTIV, Ltd.
47 Donau Lab Ukraine
47 ECM UKRAINE, Llc.
47 EXAKT Advanced Technologies GmbH
47 EXIMCARGOTRADE, Ltd.
47 Institute of analytical control methods, RPE
48 INTERTECH Corporation
50 Labor-Technik, Company
50 LAMY RHEOLOGY
51 MACROLAB, Ltd.
51 Melitek-Ukraine, Llc.
52 MixLab, Ltd.
52 Nabertherm GmbH
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Мелітек-Україна, ТОВ
МіксЛаб, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

52 NETZSCH-Gerätebau GmbH
52 Novations LLC
53 ShimUkraine, Llc.
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
54 Teсhnoprolab, Llc.
54 TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
ІНШЕ
OTHER
51 Institute of analytical control methods, RPE
52 Labor-Technik, Company

Інститут аналітичних методів контролю, НВП, ТОВ
Лабор-Технік, компанія

47
53
54
47
53
47

51
52

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ V МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
PHARMPROM І МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ CLEANTECHEXPO «ТЕХНОЛОГІЇ ЧИСТИХ
ПРИМІЩЕНЬ» ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS OF THE V INTERNATIONAL EXHIBITION OF
PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES PHARMPROM AND INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION
CLEANTECHEXPO “CLEAN ROOMS TECHNOLOGY” ACCORDING TO ACTIVITY
ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES
COMAS в Україні
46 ALSI-Сhrom, Llc.
EXAKT Advanced Technologies GmbH
46 ALT Ukraine Ltd.
HARKE Pharma GmbH
46 Ankar-Agro, Ltd.
INTERTECH Corporation
46 Bioanalіtichna laboratorіya “Ukrorgsintez”
KINEMATICA у Центральній та Східній Європі
46 BIONIX LAB
LAMY RHEOLOGY
47 Butler & Partner, Llc.
Nabertherm GmbH
47 CATEGOROOM, Ltd.
NETZSCH-Gerätebau GmbH
47 COMAS Office in Ukraine
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
47 CSC-Automation, Ltd.
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
47 Donau Lab Ukraine
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
48 ECM UKRAINE, Llc.
АЛТ Україна Лтд, ТОВ
48 Elvateh, Ltd.
Анкар-Агро, ТОВ
48 EXAKT Advanced Technologies GmbH
Біоаналітична лабораторія «УКРОРГСИНТЕЗ»
48 Farmmash, Llc.
БІОНІКС ЛАБ
49 GALATEYA
Бютлер & Партнер, ТОВ
49 Gammagrafik, Ltd., Scientific-Production Company
ГАЛАТЕЯ, ПП
49 HARKE Pharma GmbH
Гаммаграфік, науково-виробниче підприємство, ТОВ
49 HENRICH, PE
ГЕНРІХ, ПП
50 INTERO, Ltd.
Донау Лаб Україна
50 INTERTECH Corporation
Елватех, ТОВ
50 KINEMATICA Office in Central and Eastern Europe
ЕСМ Україна, ТОВ
51 Labor-Technik, Company
ІНТЕРО, ТОВ
51 LAMY RHEOLOGY
КАТЕГОРУМ, ТОВ
51 MACROLAB, Ltd.
КСК-Автоматизація, ТОВ
52 MixLab, Ltd.
Лабор-Технік, компанія
52 Nabertherm GmbH
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
52 NETZSCH-Gerätebau GmbH
МіксЛаб, ТОВ
52 Novations LLC
Новації, ТОВ
53 ShimUkraine, Llc.
Технопролаб, ТОВ
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
53 Teсhnoprolab, Llc.
ФАРММАШ, ТОВ
54 TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
ШимЮкрейн, ТОВ
54 Ukrorshyntez, Ltd.
ЮВІГ, ТОВ
54 UVIG, Ltd.

COMAS в Україні
KINEMATICA у Центральній та Східній Європі
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
Бютлер & Партнер, ТОВ
ЕСМ Україна, ТОВ
КАТЕГОРУМ, ТОВ
КІТМЕД ВФ, ТОВ
КСК-Автоматизація, ТОВ
Лабор-Технік, компанія
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Новації, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ЮВІГ, ТОВ
OFFICIAL CATALOGUE
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РІШЕННЯ ДЛЯ «ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ»
CLEAN ROOMS SOLUTIONS
46 Butler & Partner, Llc.
46 CATEGOROOM, Ltd.
47 CITMED, Ltd.
49 COMAS Office in Ukraine
51 CSC-Automation, Ltd.
51 ECM UKRAINE, Llc.
51 KINEMATICA Office in Central and Eastern Europe
52 Labor-Technik, Company
52 MACROLAB, Ltd.
52 Novations LLC
53 SIMVOLT, market of measuring equipment
53 Teсhnoprolab, Llc.
53 Ukrorshyntez, Ltd.
54 UVIG, Ltd.
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COMAS в Україні
COMAS Office in Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, оф. 105
Off. 105, 44, Akademik Palladin Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 422-61-27
+380 (44) 422-61-27
office@comas.com.ua
www.comas.com.ua

Представлена торгова марка: COMAS.
Понад 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 пропонує широкий вибір
індивідуальних рішень, які відповідають вимогам стандартів GMP і FDA. Це:
- напівавтоматичні та автоматичні системи розливу та закупорки;
- волюметричне і гравіметричне наповнення;
- стерильні лінії розливу та 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.

EXAKT Advanced Technologies GmbH
5, Robert-Koch-Strasse, D – 22851, Norderstedt, Germany
+49 (40) 529-560-0
+49 (40) 524 99-59

Ми інноваційні виробники обладнання для досліджень, розробок і
виробництва в широкому спектрі галузей застосування. Протягом
багатьох років ми є лідерами з виробництва трьохвалкових верстатів для
лабораторій та дрібносерійних виробництв по всьому світу. З 1980 ми
встановлюємо стандарти в таких затребуваних технологіях, як точне
різання за допомогою інструментів з алмазним покриттям і прецизіонне
шліфування.
Продаж та сервіс в Україні: Стасенко та партнери – www.stasenko.com
We are an innovative manufacturer of equipment for research, development,
and production in a wide variety of areas of application. We have been the
leader for three roll mills for the laboratory and limited production around
the world for many years. Since 1980, we have been setting standards with
demanding technologies for precise cutting with diamond-coated tools and
precision grinding.
Sales and service in Ukraine: Stasenko&Partners company – www.stasenko.com.

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, HP, AQOAT, L-HPC, Povidone,
Gohsenol, Crosslinked PVP, Cellets, Shellac, HiG, PEO, HARKE Pharma GmbH.
Ви змінюєтеся - ми створюємо можливості! HARKE Pharma є технічно
орієнтованим дистриб'ютором, головний офіс розташований в Мюльхайміна-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 технології
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,
Japan or Spain. 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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подрібнення для лабораторій POLYMIX®, віскозиметри POLYVISC®, реактори
REACTRON®.

INTERTECH Corporation
Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 2, оф. 304
Off. 304, 2, Rybalska Str., Kyiv, 01011, Ukraine
+380 (44) 230-23-73
intkiev@intertech-corp.com.ua
Україна, 83086, м. Донецьк, пр-т Лагутенко, 14, оф. 214
Off. 214, 14, Lagutenko Str., Donetsk, 83086, Ukraine
301, 3 Commerce Drive, Atkinson, NH 03811, USA
+380 (62) 337-24-56, 382-60-99
+380 (62) 337-24-56
intdon@intertech-corp.com.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’Е спектрометри і мікроскопи, Раман спектрометри;
- спектрофотометри ультрафіолетової/видимої області;
- устаткування для термоаналізу (ТГА, ДМА, ДСК, ТМА) і реології;
- сканувальні зондові мікроскопи;
- рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (РФЕС);
- системи для наномеханічних випробувань (наноіндентери);
- устаткування для вимірювання газів у навколишньому повітрі і
технологічних потоках.
У числі користувачів устаткування, що поставляє компанія, найбільші
промислові, переробні та виробничі підприємства України, а також низка
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;
- X-ray photoelectron spectroscopy (XPS);
- 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 і Східній Європі
KINEMATICA Office in Central and Eastern Europe
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 44, оф. 105
Off. 105, 44, Akademik Palladin Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 422-61-27
+380 (44) 422-61-27
office@kinematica.com.ua
www.kinematica.com.ua

Представлена торгова марка: KINEMATICA.
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
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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®, viscometers POLYVISC®, reactors REACTRON®.

LAMY RHEOLOGY
11-A, rue des Aulnes, Champagne au Mont d’Or, 69410, France
+33 (4) 780-854-06
+33 (4) 780-869-44
contact@lamyrheology.com

Lamy Rheology – перший французький виробник вимірювальних приладів
для лабораторій, наукових досліджень і промисловості. Його повний
спектр: реометри, віскозиметри, системи аналізу текстури і контролю
температури, пристосований до всіх потреб – від простого управління, до
досліджень з дуже високою точністю.
Продаж і сервіс в Україні: Стасенко та партнери – www.stasenko.com.
Lamy Rheology is the 1st French manufacturer of measuring devices for
laboratories, research and industry. Its complete range of rheometers,
viscometers, texture analyzers and systems for temperature control adapts
itself to all the needs, from the simple control until the measures of very high
precision. Sales and service in Ukraine: Stasenko&Partners company –
www.stasenko.com.

MREL Group of Companies Limited
1555, Sydenham Road, Kingston, Ontario, K7L 4V4, Canada
+1 (613) 545-04-66
+1 (613) 542-80-29

MREL пропонує рекордери швидкісті детонації вибухових речовин,
високошвидкісні цифрові відеокамери та камери для інспекції свердловин.
Продаж та сервіс в Україні: Стасенко та партнери – www.stasenko.com.
“MREL” are offering the mining and explosives industries the world’s leading lines
of explosives velocity of detonation recorders, high speed digital video cameras
and borehole inspection cameras.
Sales and service in Ukraine: Stasenko&Partners company – www.stasenko.com.

Nabertherm GmbH
20, Bahnhof Str., Lilienthal, 28865, Germany
+49 (4298) 92-20
+49 (4298) 922-129
contact@nabertherm.de
www.nabertherm.com

Компанія «Nabertherm», що налічує більше 350 співробітників у всьому
світі, вже понад 60 років розробляє та виробляє промислові печі для самих
різних галузей застосування. Серед виробників компанія «Nabertherm»
пропонує найширший і різноманітний асортимент печей у світі. 150 000
клієнтів у більше, ніж 100 країнах планети підтверджують успіх підприємства,
досягнутий завдяки чудовому дизайну та високій якості продукції за
привабливою ціною. Короткі терміни поставки гарантовані завдяки
якісному виробництву і широкому асортименту печей.
Продаж і сервіс в Україні: Стасенко та партнери – www.nabertherm.com.ua.
“Nabertherm” with 350 employees worldwide have been developing and
producing industrial furnaces for many different applications for over 60 years.
As a manufacturer, “Nabertherm” offers the widest and detailed range of
furnaces worldwide. 150,000 satisfied customers in more than 100 countries are
the proof of the company’s commitment to excellent design, quality and cost
efficiency. Short delivery times are ensured thanks to Nabertherm’s complete
in-house production and wide variety of standard furnaces.
Sales and service in Ukraine: Stasenko&Partners company –
www.nabertherm.com.ua.
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NETZSCH-Gerätebau GmbH
42, Wittelsbacherstraße, Selb, 95100, Germany
+49 (9287) 88-10
+49 (9287) 881-505
at@netzsch.com
www.netzsch-thermal-analysis.com

Група «NETZSCH» – сімейна німецька компанія, що займається машинобудуванням і приладобудуванням з виробництвом, продажем і сервісом у всьому світі.
Три бізнес-одиниці – аналіз і тестування, шліфування та запилення, насоси та
системи – надають індивідуальні рішення для самого високого рівня потреб.
Більше 3 000 співробітників в 163 центрах продажів і виробництва в 28 країнах
по всьому світу є гарантію того, що сервіс завжди поруч наших клієнтів. Коли
справа доходить до термічного аналізу, адіабатичної реакційної калориметрії
та визначення теплофізичних властивостей, «NETZSCH» завжди прийде на
допомогу. Наш 50-річний досвід застосування, широкі надсучасні виробничі лінії
та безвідмовний сервіс гарантують, що наші рішення не тільки задовольнять всі
ваші вимоги, а й перевершать ваші очікування.
Продаж та сервіс в Україні: Стасенко та партнери – www.stasenko.com.
The NETZSCH Group is a mid-sized, family-owned German company engaging in the
manufacture of machinery and instrumentation with worldwide production, sales,
and service branches. The three Business Units – Analyzing & Testing, Grinding &
Dispersing and Pumps & Systems – provide tailored solutions for highest-level needs.
Over 3,000 employees at 163 sales and production centers in 28 countries across
the globe guarantee that expert service is never far from our customers. When it
comes to Thermal Analysis, Adiabatic Reaction Calorimetry and the determination
of Thermophysical Properties, “NETZSCH” has it covered. Our 50 years of
applications experience, broad state-of-the-art product line and
comprehensive service offerings ensure that our solutions will not only meet
your every requirement but also exceed your every expectation.
Sales and service in Ukraine: Stasenko&Partners company – www.stasenko.com.

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
SIMVOLT, market of measuring equipment
Україна, 03680, м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 150
150, Akademik Zabolotny Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 221-93-73, 221-72-30
+380 (44) 526-96-24
simvolt@gmail.com
www.simvolt.ua

SIMVOLT спеціалізується на продажу контрольно-вимірювальних приладів,
а також пропонує інтелектуальні рішення складних задач, зв’язаних з
автоматизацією технологічних процесів. В асортименті SIMVOLT® прилади
для аналізу води, моніторингу і контролю показників навколишнього
середовища, електровимірювальні прилади, комплектувальні 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.
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.

TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Японія
TOKYO BOEKI TECHNOLOGY LTD., Japan
Україна, 03680, м. Київ, бул-р Ак. В. Вернадського, 36, оф. 239
Off. 239, 36, Akademik V. Vernadsky Blvd., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-11-38
+380 (44) 502-34-43
office@tokyo-boeki.com.ua
www.tokyo-boeki.com.ua

Представлені торгові марки: JEOL, Nikon, Rigaku, Ulvac, Yamato, OXFORD
Instruments Analytical, Gatan, DENYO.
Одна з найстабільніших і надійних японських торгівельних компаній, що
працюють в Україні і країнах СНД. TOKYO BOEKI TECHNOLOGY Ltd., перш за
все, відома як офіційний представник провідних японських виробників
науково-аналітичного обладнання: JEOL Ltd., Nikon Corporation, Rigaku
Corporation та ін. Окрім того, фірма постачає до України обладнання
OXFORD Instruments Analytical (Великобританія), Gatan (США), Denyo Co., Ltd.
тощо. Нашим замовникам нададуть увесь комплекс послуг, починаючи з
постачання обладнання і закінчуючи гарантійним і післягарантійним
обслуговуванням, забезпеченням запчастинами, навчанням персоналу.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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One of the most stable and reliable Japanese trading companies working in
Ukraine and CIS countries, TOKYO BOEKI TECHNOLOGY Ltd. is famous first of all
as official representative of leading Japanese producers of scientific and analytical
equipment: JEOL Ltd., Nikon Corporation, Rigaku Corporation et al. Furthermore,
the company supplies equipment of OXFORD Instruments Analytical (Great
Britain), Gatan (USA), Denyo Co., Ltd. et al. to Ukraine. Our customers are provided
with the full spectrum of services, starting from equipment delivery and finishing
with warranty and post-warranty service, provision with spare parts and personnel
training.

АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
ALSI-Сhrom, Llc.
Україна, 01042, м. Київ, вул. І. Кудрі, 22/1, оф. 70
Off. 70, 22/1, I. Kudrya Str., Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 521-95-40
+380 (44) 521-95-35
lab@alsichrom.com
www.alsichrom.com

Представлені торгові марки: Agilent Technologies, Analytik Jena (елементні
аналізатори).
Провідна українська компанія «АЛСІ-ХРОМ» – ваш надійний професійний
партнер на ринку аналітичного обладнання для лабораторій. «АЛСІ-ХРОМ»
здійснює постачання і сервісне обслуговування хроматографічного,
спектрометричного устаткування Agilent Technologies – світового
виробника високоточних аналітичних приладів для хімічного аналізу, а
також високотехнологічних приладів виробництва Analytik Jena: елементних
аналізаторів вуглецю, азоту, сірки, хлору; приладів для одночасного
визначення загального органічного вуглецю та загального азоту.
Важливе місце в роботі фірми «АЛСІ-ХРОМ» надано постачанню замовникам
необхідних запасних частин і витратних матеріалів до приладів виробництва
Agilent Technologies та інших виробників (у тім числі з складу в м. Києві).
Компанія має понад двадцятирічний досвід постачань і обслуговування
аналітичного обладнання. Поставка та встановлення приладів, навчання
персоналу, консультації, інформаційна та методична підтримка, оперативне,
якісне вирішення потреб користувачів обладнання здійснюється в будь-якій
точці України. Світовий рівень сервісної служби, широкий спектр послуг,
досвід і знання фахівців компанії «АЛСІ-ХРОМ» забезпечують замовникам
гарантію ефективної роботи аналітичного обладнання та вирішення
найскладніших аналітичних завдань лабораторій.
The leading Ukrainian company “ALSI-Сhrom” – your reliable professional
partner on the market of analytical laboratory equipment. “ALSI-Сhrom”
provides delivery and service of Agilent Technologies equipment – a
global manufacturer of precision analytical instruments for chemical
analysis: Chromatography; Atomic and Molecular Spectroscopy;
Pharmaceutical testing instrumentation for dissolution analysis;
Instruments for electrochemical measurements. Supply and service
of high-tech equipment manufacturing Analytik Jena: elemental
analyzers carbon, nitrogen, sulfur and chlorine; apparatus for simultaneous
determination of total organic carbon and total nitrogen.
Delivery of spare parts and consumables. Сompany has a stock of spare parts
and consumables for rapid response to user requests. “ALSI-Сhrom” has service
of world level, provides on-time delivery, installation of the equipment and
training of personnel, high level service support in any region of Ukraine.

АЛТ Україна Лтд, ТОВ
ALT Ukraine Ltd.
Україна, 02002, м. Київ, вул. Луначарського, 4-А, пов. 7
4-А, Lunacharsky Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 492-72-70
+380 (44) 492-72 71
analytics@alt.ua
www.alt.ua
www.alt.agilent.ua

нафтохімічної та газопереробної, металургійної, хімічної, енергетичної,
сільськогосподарської 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 8 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.

Анкар-Агро, ТОВ
Ankar-Agro, Ltd.
Україна, 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67, оф. 302
Off. 302, 67, Peremogy Ave., Kyiv, 03062, Ukraine
+380 (44) 206-10-90
+380 (44) 206-10-90
info@ankaragro.com.ua
www.ankaragro.com.ua

Представлені торгові марки: Unisensor, Ohaus, Ekomilk, Hanna Instruments,
Testo, Kett, GFL, Perkin Elmer, Porsa, Kerbl, Wile, Ветинструмент, Дельта хим-тек.
ТОВ «Анкар-Агро» здійснює комплексне забезпечення хімічних лабораторій
аналітичним і лабораторним обладнанням виробництва провідних
закордонних і вітчизняних компаній. Одним з головних напрямків компанії
є продаж експрес-тестів для мікробіологічного контролю м’ясомолочної
та зернової продукції. Наші постійні замовники – Центри стандартизації і
метрології, фармацевтичні підприємства, підприємства молочної та харчової
промисловості, виробничі лабораторії різних галузей промисловості.
“Ankar-Agro” Ltd. provides complex maintenance of chemical laboratories with
analytical and laboratory equipment made by leading foreign and domestic
companies. One of the main directions of activity is the sale of rapid tests for
the microbiological monitoring of meat, dairy and grain products. Our regular
customers are Center for Standardization and Metrology, pharmaceutical
enterprises, dairy and food industry business, and various industrial laboratories.

Бентлі Україна, ТОВ
Bentley Ukraine
Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 46-52
46-52, Konstyantynivska Str., Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 221-56-05
+380 (44) 417-14-94
trutest@mail.ru
www.bentleyagro.com.ua

Представлені торгові марки: Бентлі Інструментс, Рендокс.
Компанія «Бентлі Україна» пропонує широкий спектр обладнання, приладів
і аксесуарів для ветеринарних лабораторій, лабораторій підприємств,
молочних і м`ясопереробних заводів, племінних заводів, с/г підприємств,
фермерів.
Аналізатори компанії якості молока Бентлі Інструментс, лічильники
соматичних клітин у молоці, прилади для визначення бактерій в молоці,
прилади і тест-системи компанії «Рендокс» для аналізу продуктів (мед ,
м’ясо, молоко, яйця тощо) на наявність залишкових антибіотиків, гормонів,
пестицидів тощо.
Bentley Ukraine Ltd. offers wide range of equipment, instruments and accessories
for veterinary laboratories, dairies, breeding organizations, agricultural enterprises
and farmers:
Analyzers of milk, Somatic cells counters, instruments for determining bacteria
in milk. Instruments and test kits Company “Randox” for the investigation of
antibiotic residuses, pesticides and hormones in meat, honey, agg, milk etc.
Analyses of residual antibiotics in honey, ATF control of microbiological purity
of water and surfaces.

Представлена торгова марка: Agilent Technologies.
ТОВ «АЛТ Україна Лтд» – одна з небагатьох компаній, що активно розвивається
і є особливо надійною компанією на українському ринку лабораторного
аналітичного обладнання.
Компанія створена більше 8 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 і плідній роботі команди професіоналів «АЛТ Україна Лтд»
продовжує нарощувати потужності з метою стати бездоганним лідером на
ринку складного лабораторного та аналітичного обладнання.
Портфоліо компанії охоплює безліч успішних проектів для екологічної,
криміналістичної та судової, аграрної та харчової, медичної та фармацевтичної,
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Біоаналітична лабораторія «УКРОРГСИНТЕЗ»
Bioanalіtichna laboratorіya “Ukrorgsintez”
Україна, 02002, м. Київ, вул. Красноткацька, 67
67, Krasnotkatska Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 502-20-80 (внутр. 7687)
+380 (44) 502-20-80 (внутр. 7687)
a.pashkova@bienta.net
www.yos.com.ua

Біоаналітична лабораторія для розробки та дослідження лікарських засобів.
Доклінічні і клінічні дослідження лікарських засобів.
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ТОВ НВП «Укроргсинтез» пропонує спектр послуг власної Біоаналітичної
лабораторії (БАЛ) у сфері розробки та дослідження лікарських засобів (ЛС)
на стадії доклінічних і клінічних випробувань для замовників України і
країн СНД.
Лабораторія
атестована
державним
органом
атестації
ДП
«Укрметртестстандарт» на право проведення вимірювань у сфері розширення
державного метрологічного контролю – свідоцтво про атестацію № ПТ-141/12
від 19.04.2012 р., діє до 18.04.2015 р., що надає повноваження на проведення
клінічних фармакокінетичних випробувань, в тім числі досліджень
біоеквівалентності.

European and Ukrainian legislation. Our specialized professionals are ready to
provide a support for optimal and effective solutions of your tasks.
Experienced service engineers perform work on installation and commissioning
of the purchased equipment and provide warranty and post-sales service.
Except supply laboratory equipment, test systems and reagents, “BIONIX LAB”
conducts training on the basis of Ukrainian and foreign educational centers.

Bioanalytical laboratory for research and development of medicines.
Pre-clinical and clinical studies of drugs.
SPE Ukrorgsintez LLc offers its own range of bioanalytical laboratories (BAL) in
the development and research of medicines (drugs) at the stage of pre-clinical
and clinical trials for customers from Ukraine and CIS countries.
The laboratory is certified by a public authority certification SE “Ukrmetrteststandart”
on the right of conducting measurements in the expansion of state metrological
control - certificateof attestation number: PT-141/12 of 19.04.2012, Valid until
18.04.2015, that gives authority to conduct clinical pharmacokinetic trials,
including bioequivalence studies.

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Академіка Паладіна, 44, оф. 105
Off. 105, 44, Akademik Palladin Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 422-61-27
office@butlerpartner.com
www.butlerpartner.com

Біола, ПП
Biola, PE
Україна, 79010, м. Львів, вул. Римлянина, 5
5, Rymlyanyn 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 царині втілення в лабораторну практику сучасних
високоефективних методів контролю якості та безпеки продовольчої
сировини, готової харчової продукції та кормів.
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 БіоАналіз, 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 Enterprise is working in the field of implementation to laboratory practice
of modern high-performance methods of quality and safety control of foodstuffs,
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 foodstuffs,
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, materials of risk and microbiological research, as well as
equipment, software, expendables and accessories.

БІОНІКС ЛАБ
BIONIX LAB
Україна, 04071, м. Київ, провул. Ярославський, 7/9, оф. 8
Off. 8, 7/9, Yaroslavsky Lane, Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 379-17-97
+380 (44) 379-17-98
bionix@bionixlab.com
www.bionixlab.com

Представлені торгові марки: Bio-Rad (США), Adrona (Латвія), Beckman Coulter
(США), Molecular Devices (США), Bio-Note (Корея).
Компанія «БІОНІКС ЛАБ» пропонує комплекти лабораторного обладнання,
реактивів і матеріалів для роботи з біологічними об’єктами, які підібрані
згідно вимог європейського та українського законодавства.
Профільні фахівці нашої компанії готові надати кваліфіковану допомогу
в підборі необхідного обладнання для оптимального та ефективного
вирішення Ваших завдань.
Досвідчені сервіс-інженери виконають роботу з встановлення та введення
в експлуатацію придбаного обладнання, а також забезпечать гарантійне
та пост-гарантійне обслуговування. Крім постачання лабораторного
обладнання, тест-систем і реагентів, «БІОНІКС ЛАБ» проводить і навчання
спеціалістів в українських і зарубіжних навчальних центрах.
Company “BIONIX LAB” offers sets of laboratory equipment, reagents and materials
for work with biological objects, which are chosen based on the requirements of
OFFICIAL CATALOGUE
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Бютлер & Партнер, ТОВ
Butler & Partner, Llc.

Представлені торгові марки: KINEMATICA, COMAS, Frewitt, Fuchs, Bergami,
Russell Finex, Riera Nadeu, GDN, Cora.
Українсько-швейцарська компанія «Бютлер & Партнер» пропонує технічні
консультації, обладнання та системи для лабораторій та виробництва для
фармацевтичної/косметичної, хімічної та харчової галузей.
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;
- наповнення тюбиків, картонажні машини.
“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;
- tube filling;
- cartoning machines.

ГАЛАТЕЯ, ПП
GALATEYA
Україна, 86133, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Леніна, 55
55, Lenin Str., Donetsk region, Makiivka, 86133, Ukraine
+380 (62) 322-04-42, (050) 595-64-47
+380 (62) 322-61-40
vesdrob@mail.ru
www.vesdrob.com.ua

Оптовий і роздрібний продаж вагового, лабораторного обладнання,
приладів КВП, біг-беги.
Wholesale and retail scales, laboratory equipment, instrumentation , big bags.

Гаммаграфік, науково-виробниче підприємство, ТОВ
Gammagrafik, Ltd., Scientific-Production Company
Україна, 03190, м. Київ, провул. Баумана, 6, к. 7
App. 7, 6, Bauman Str., Kyiv, 03190, Ukraine
+380 (44) 592-63-51
gammagrafik@gmail.com
www.gammagrafik-int.com

Науково-виробниче підприємство «Гаммаграфік» виробляє голограми,
пластикові картки, захисні етикетки, а також розробляє і впроваджує
автоматизовані системи обліку та контролю за рухом (застосуванням)
маркованих документів і товарів.
Ми зможемо виготовити для Вас голограми, які захистять Вашу продукцію
від можливих випадків фальсифікацій та забезпечать максимальну
привабливість Вашої продукції для клієнтів, допомагаючи збільшити її
продаж.

WWW.LABCOMPLEX.COM
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Scientific-Production Company “Gammagrafik” Ltd. develops and produces
holograms, plastic cards, security labels, develops and introduce automated
accounting and control systems of using labeled documents and goods.
We will design and produce for you holograms, which will protect your product
from possible cases of falsification and ensure the maximum increase the
attractiveness of your products to customers, helping to maximize sales.

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
Markem-Imaje – глобального постачальника рішень в галузі 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.

Донау Лаб Україна
Donau Lab Ukraine
Україна, 03126, м. Київ, Стратегічне шосе, 16, оф. 301-302
Off. 301-302, 16, Strategichne shoes, Kyiv, 03126, Ukraine
+380 (44) 229-15-31
+380 (44) 229-15-30
office@dlu.com.ua
www.dlu.com.ua

Представлені торгові марки: Anton Paar, Buchi, Julabo, Precisa, Froilabo, Binder,
Dynamica, Camag, Sykam, Riggtek.
«Донау Лаб Україна» є партнером понад 30 європейських компаній –
виробників з Швейцарії, Німеччини, Великобританії, Італії, Австрії та інших
країн:
- системи аналізу пива, вина та інших алкогольних і безалкогольних напоїв
ANTON PAAR;
- скляні реактори, автоклави BUCHI GLAS;
- аналізатори білка, жиру, вологи; ротаційні випарювачі BUCHI LABORTECHNIK;
- спектрометри у ближній області ІЧ спектра BUCHI LABORTECHNIK;
- системи високоефективної ТШХ CAMAG та ВЕРХ BISCHOFF;
- автоклави, стерилізатори, системи розливу та культури клітин INTEGRA та
ASTELL;
- сухожарні шафи та СО2 інкубатори BINDER і FROILABO;
- вимірювачі густини, поляриметри, рефрактометри та аналізатори вмісту та
якості цукру ANTON PAAR;
- тестери на розчинення RIGGTEK;
- центрифуги, ліофільні сушки, ваги…
“DONAU LAB UKRAINE” is a partner more than 30 producers from Switzerland,
Germany, Great Britain, Italy, Austria and others countries.
- systems for analysis of beer, wine, and other alcohol and alcohol-free drinks
produces by ANTON PAAR;
- glass reactors, autoclaves of BUCHI GLAS;
- protein, fat, moisture analyzers; rotational evaporators BUCHI LABORTECHNIK;
- NIR spectrometers BUCHI LABORTECHNIK;
- High Performance TLC CAMAG and HPLC BISCHOFF;
- autoclaves, sterilizers, filling systems and equipment for cell culture INTEGRA
and ASTELL;
- drying ovens and incubators, incl. CO2 incubators, climatic, grow and testing
chambers BINDER and FROILABO;
- density meters, polarimeters, refractometers, sugar content and quality
analyzing systems ANTON PAAR;
- tablet Dissolution Test RIGGTEK;
- centrifuges, freeze dryers, balances…
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ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
EXIMCARGOTRADE, Ltd.

ЕСМ Україна, ТОВ
ECM UKRAINE, Llc.

ІНТЕРО, ТОВ
INTERO, Ltd.

Україна, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 136, кім. 34
Off. 34, 136, Peremohy Ave., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 499-84-97
+380 (44) 499-84-97
info@ukrtrade.ru
www.ukrtrade.ru

Україна, 83086, м. Донецьк, вул. Ф. Зайцева, 46-А
46-А, F. Zaytcev Str., Donetsk, 83086, Ukraine
+380 (62) 207-46-59
+380 (44) 501-74-15
info@ecm-ukraine.com.ua
www.ecm-ukraine.com.ua

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

Представлені торгові марки: ПФ ТОВ «Шатлигін і Ко» (Харків, Україна), Ludwig
Schneider (Німеччина), ТОВ «МініМед» (Брянськ, Росія), ВАТ «Термоприбор»
(Клін, Росія), ТОВ «Агат-Мед» (Москва, Росія).
ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» працює на ринку контрольно-вимірювальних
приладів з 2009 р. Ми є Торговим Домом заводу-виробника контрольновимірювальних приладів і пропонуємо таку продукцію: ареометри,
гігрометри, термометри, лабораторний посуд, лабораторні та медичні
витратні матеріали, засоби вимірювальної техніки. Займаємося комплексним
оснащенням лабораторій медичного і промислового призначення.
Постачаємо прилади та устаткування відповідно до замовлень для Вашого
підприємства!

Представлені торгові марки: TSI, MoistTech, Servomex, Amira, Aeroqual, S::CAN.

Представлені торгові марки: Leica Microsystems, Leica Biosystems, HTL,
Bioreba, Neogen.

“EximCargoTrade” Ltd. has worked in the market of measuring instruments
since 2009. We’re a Trading House of the measuring instruments manufacturer
and we offer the following products: hydrometers, hygrometers, thermometers,
laboratory glassware, laboratory and medical consumables, measuring
equipment. Conduct comprehensive laboratory equipment for medical and
industrial applications.
We supply instruments and equipment in accordance with the orders for your
company!

“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.

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) 599-42-08
+380 (44) 525-79-97
inam@inam.kiev.ua
www.inam.kiev.ua

Представлена торгова марка: EXPERT.

ЕКСПЕРТ, ТМ
EXPERT, TM
Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 8
8, Shcholkivska Str., Brovary, Kyiv region, 07400, Ukraine
+380 (44) 495-27-66
+380 (44) 495-27-66
info@expertmebel.com
www.expertmebel.com

Представлена торгова марка: ЕКСПЕРТ.
Найбільший виробник лабораторних меблів в Україні. Лабораторні меблі
ТМ «ЕКСПЕРТ» відповідають вимогам роботи в лабораторіях різного профілю
і створюють безпечні та комфортні умови для ефективної праці. Виробництво
повного циклу, оснащене новітнім устаткуванням, дозволяє випускати
продукцію високої якості. Єдине в Україні виробництво лабораторних
меблів, що є сертифікованим за умовами ISO 9001:2008. Вироби мають
сертифікат відповідності УкрСЕПРО та гігієнічний сертифікат.
The biggest Ukrainian producer of laboratory furniture. Laboratory furniture
of “EXPERT” TM let your specialists work safety and comfortably. The furniture
meets requirements of the laboratories of various fields.
Full-cycle productions facilities with the latest equipment allow to produce
the high-quality products those completely meet the requirements of the
consumer. Our manufacture of laboratory furniture is the only one in Ukraine
that is certified to meet the requirements of ISO 9001:2008

Елватех, ТОВ
Elvateh, Ltd.

Представлені торгові марки: ElvaX, ElvaX ProSpector, ElvaX Mini, ElvaX Mobile,
Jewelry Lab.
ТОВ «Елватех» є провідним вітчизняним виробником рентгено-спектрального
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.
“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.
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НВП «Інститут аналітичних методів контролю» (ІНАМ) – провідний розробник
і виробник обладнання для елементного аналізу металу та неорганічних
речовин і матеріалів. На стенді демонструється повний спектр функціональних
можливостей рентгенофлуоресцентних аналізаторів EXPERT виробництва
ІНАМ. Моделі: лабораторний прецизійний експрес-аналізатор EXPERT 3L;
портативний експрес-аналізатор EXPERTMobile для роботи в польових та
лабораторних умовах – заслужено отримали високу оцінку користувачів в
Україні та за її межами.
Унікальні експлуатаційні характеристики аналізаторів EXPERT –
універсальність, висока точність вимірювання, стабільність метрологічних
характеристик, надійність і зручність у роботі при невисокій вартості –
роблять їх кращими серед приладів свого класу.
INAM is a leading developer and manufacturer of equipment for elemental
express-analysis of metals and inorganic substances and materials. XRF expressanalyzers EXPERT, highly appreciated by users: desktop precision express analyzer
EXPERT 3L; portable express analyzer EXPERTMobile are presented at the stand.
Unique properties make analyzers EXPERT the best in its class of equipment:
versatility, the analysis of all types of metals, the analysis of inorganic objects,
high accuracy and stability of metrological parameters, reliability and ease of
operation, low cost.

ІнтерМед
InterMed
Україна, 01001, м. Київ, вул. Софіївська, 1, оф. 12
Off. 12, 1, Sofiivs`ka Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 278-89-72
+380 (44) 278-89-72
vet@intermed.ua
www.Intermed.ua
www.vet.intermed.ua
www.vetintermed.com

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
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ТОВ «ЕСМ УКРАЇНА» спеціалізується на проектуванні, поставці, монтажу
та пусконалагоджувальних роботах систем і приборів для контролю
чистих приміщень, вентиляційних систем, екологічного та технологічного
моніторингу.

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Представлені торгові марки: Esaote, IMAX, Karl Storz, Micros, Mindray, Rayto,
Diruil, ELMI, Apel, Audit Diagnostics, Kernel, Emperor, CanAgri.
Компанія «ІнтерМед» продуктивно працює на медичному та ветеринарному
ринках України і країн Східної Європи, пропонуючи обладнання провідних
світових виробників.
Ми займаємося розробкою комплексних рішень щодо оснащення медичних
і ветеринарних закладів медичною, ветеринарною та лабораторною технікою,
витратними матеріалами.
“InterMed” company works efficiently on the medical and veterinary market
of Ukraine and Eastern Europe, offering the equipment of the leading world
manufacturers.
We are engaged in development of end-to-end solutions on delivering of medical
and veterinary facilities with medical, laboratory and veterinary equipment,
reagents.
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Eксклюзивний представник компанії Leica Microsystems, офіційний
представник Biochrom, Arctiko, HTL та інших провідних виробників
лабораторного обладнання.
Поставка і сервісне обслуговування:
- мікроскопи, стереомікроскопи, конфокальні лазерні системи, мікротоми,
гістологічне, патоморфологічне обладнання, цифрові камери для
мікроскопії;
- тест-системи для діагностики хвороб рослин;
- аналітичне обладнання;
- обладнання для дозування рідин;
- загальнолабораторне обладнання: морозильні та холодильні камери,
центрифуги, витяжні та ламінарні шафи.
INTERO Ltd is exclusive distributor of Leica Microsystems, official distributor
of Biochrom, Arctiko, HTL 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;
- 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 і зведення «під ключ» комплексів «чистих приміщень» для:
- фармацевтичної галузі;
- медицини (клініки, лікарні);
- підприємств харчової промисловості;
- підприємств радіо- та мікроелектронної 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, Київ, а/с 61
P.O. Box 61, Kyiv, 03049, Ukraine
+380 (44) 277-40-19, 236-88-59
+380 (44) 277-85-69
office@citmed.kiev.ua

ТОВ ВФ «КІТМЕД» є ексклюзивним представником NITRITEX в Україні та
виконує поставки захисного одягу для роботи з цитостатиками та матеріалів
(серветки, липкі килимки, папір), одноразового та багаторазового одягу
(комбінезони, рукавички, маски, бахіли), черевиків, окулярів для чистих
приміщень класу 100 (А/В).
Ексклюзивний представник 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) і матеріали для відбору проб при валідації
очисток, серветки, сваби.
Saller Cleanroom goods (Coverall, wipers, mopping systems, swabs), Chemical
and biological indicators for sterilization process validation.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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КСК-Автоматизація, ТОВ
CSC-Automation, Ltd.
Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової 4-Б
4-B, M. Raskovа Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 494-33-55
+380 (44) 494-33-66
kck@kck.ua
www.kck.ua

Компанія «КСК-Автоматизація» пропонує широкий асортимент обладнання
для промислових підприємств:
• обладнання для систем управління;
• електропривід;
• контрольно-вимірювальні прилади;
• запорно-регулювальна арматура.
Технічні рішення, що пропонує наша компанія, ґрунтуються на обладнанні
всесвітньо відомих виробників: Gemu, Jumo, Krohne, Flux, RTK, SWR
engineeing (Німеччина), Pepperl+Fuchs (Німеччина, Італія), CSF (Iталія),
Mitsubishi Electric (Японія).
“CSC–Automation” Ltd. offers now a wide range of the products for industrial
applications:
• control systems;
• motors and drives;
• instrumentation;
• valves and piping.
The technical solutions provided by CSC are based on the equipment of the
worldwide – known manufactures whose official sale agents we are, namely
Gemu, Jumo, Krohne, Flux, RTK, SWR engineering (Germany), Pepperl+Fuchs
(Germany, Italy), CSF (Italy), Mitsubishi Electric (Japan).

Лабор-Технік, компанія
Labor-Technik, Company
Україна, 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-А
7-А, Zdolbunivska Str., Kyiv, 02081, Ukraine
+380 (44) 495-10-02, 03; +380 (44) 353-06-77
+380 (44) 247-02-96
info@labor-technik.com.ua
www.labor-technik.com.ua

Компанія «Лабор-Технік» заснована у 2004 році. Головний вид діяльності –
проектування і комплексне оснащення лабораторій, поставка лабораторного
обладнання, ремонт, модернізація, гарантійне та сервісне обслуговування.
Наші партнери: Atago (рефрактометри і поляриметри), Dani Instruments
s.p.a (газові хроматографи, генератори водню та чистого повітря), Hielscher
Ultrasonics GmbH (обладнання для оброблення рідин і паст ультразвуком),
Knauer GmbH (ВЕРХ, УВЕРХ, осмометри), Stanhope-Seta ltd (обладнання
для аналізу нафтопродуктів).
ТОВ «Лабор-Технік» є ексклюзивним представником BEGER laboratory
equipment Ltd. (системи для визначення азоту за Кельдалем, вмісту жиру,
клітковини та інших).
Із квітня 2007 року компанія «Лабор-Технік» є членом Київської Торговопромислової палати і Торгово-промислової палати України.
The company “Labor-Technik” was founded in 2004. Main activities in designing
and fully equipping laboratories, supplying laboratory equipment, repairing,
modernization, maintenance, warranty and post-warranty support.
Our partners: Atago (refractometers and polarimeters), Dani Instruments s.p.a
(GC systems, Hydrogen and Zero Air generators), Hielscher Ultrasonics GmbH
(equipment for the sonication of liquids and pastes), Knauer GmbH (HPLC and
UHPLC systems, osmometers), Stanhope-Seta ltd (petroleum test equipment
and quality control instruments).
Labor-Technik LTD is the exclusive representative of the BEGER laboratory
equipment Ltd. (systems for Nitrogen determination according to Kjeldahl, fat
analysis, crude fiber and others).
Since April 2007 the Labor-Technik LTD is the member of the Kiev Chamber
of Commerce and Industry, Chamber of Commerce and Industry of Ukraine.

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
MACROLAB, Ltd.
Україна, 03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 122, к. 1, кв. 91
Fl. 91, 122/1, 40 years of October Ave., Kyiv, 03127, Ukraine
+380 (44) 258-34-01, (067) 537-32-57
+380 (44) 258-34-02
info@macrolab.com.ua
www.macrolab.com.ua

Представлені торгові марки: Retsch GmbH, CEM, Metkon, Innovatest, ARUN,
PANalytical, Carbolite, Eltra, CLAISSE.
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ТОВ «МАКРОЛАБ ЛТД» пропонує: мобільні і стаціонарні іскрові ОЕ
спектрометри для експрес-аналізу металів і сплавів, XRF спектрометри і
дифрактометри. Відрізні, шліфувально-полірувальні верстати, мікроскопи
для металографії та петрографії. Твердоміри по Роквеллу, Мікро і Макро
Виккерсу, Брінелем, універсальні. Муфельні печі для лабораторій та
досліджень у діапазоні 1 100°С – 1 800°С, печі для аналізу вугілля та коксу.
Прискорена кислотна мінералізація. Лабораторні млини для дроблення,
подрібнення, стирання, прободілітелі, лабораторні сита, розсіви.
Устаткування для одержання наноемульсій та нанокапсулірування.
Поставкуобладнання супроводжують запуском в експлуатацію,
навчанням, методичним супроводом, гарантійним і післягарантійним
обслуговуванням.
MAKROLAB Company Ltd specializes in supplying and servicing of modern
laboratory equipment.

Мелітек-Україна, ТОВ
Melitek-Ukraine, Llc.
Україна, 03067, м. Київ, бул-р І. Лепсе, 4, корп.1, оф. 308
Off. 308, block 1, 4, І. Lepse Ave., Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 454-05-90
+380 (44) 454-05-95
infoua@melytec.ru
www.melytec.ru

Представлені торгові марки: Olympus, Bruker, Struers, RUMUL, EmcoTEST,
Walter+Bai AG, Phenom.
У співпраці з ТОВ «Мелітек-Україна» підприємства вирішують низку
завдань:
1. Вхідний і технологічний контроль хімічного складу металів, шихти, руд,
продуктів їхньої переробки, контроль плавок: забезпечують за допомогою
мобільних і стаціонарних аналізаторів фірм Bruker (Німеччина).
2. Матеріалографічні дослідження: («Struers» Данія, «Olympus» Японія).
3. Дослідження фізико-технічних властивостей матеріалів: («Walter + Bai AG»
(Швейцарія) і «Emco – Test» (Австрія)).
LLC “Melytec” is the exclusive distributor of known foreign brands, such as:
1. Struers A.S, Denmark (materialographic specimen preparation for microscopic
researches);
2. Olympus, Japan (optical microscopes);
3. Bruker, Germany (optical emission, XRF spectrometers, CS/OHN-Analyzers of
materials);
4. Walter+Bai AG, Switzerland (testing machines and equipment, hardness
testing machines);
5. EMCO-TEST, Austria (hardness testing machines and systems), Phenom-World
B.V., the Netherlands, etc.

МіксЛаб, ТОВ
MixLab, Ltd.
Україна, 03164, м. Київ, вул. Підлісна, 1
1, Pidlisna Str., Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (44) 303-98-68
+380 (44) 303-98-68
info@mixlab.com.ua
www.mixlab.com.ua

Представлені торгові марки: Analytik Jena, Biosolve, SiliCycle.
Analytik Jena (Німеччина): УФ-Вид спектрофотометри, атомно-абсорбційні
спектрофотометри, оптико-емісійні та мас-спектрометри з індуктивно
зв’язаною плазмою, елементні аналізатори та аналізатори загального
органічного вуглецю.
Biosolve (Франція): високочисті розчинники для аналітичних лабораторій
та виробництва.
SiliCycle (Канада): продукти на основі силікагелю для аналітичних лабораторій
та фармвиробництва: селективні сорбенти, колонки для ВЕРХ, пластини
для ТШХ, патрони для ТФЕ, набори QUECHERS.
Analytik Jena (Germany): UV-Vis Spectrophotometers, Atomic Absorption
Spectrophotometers, Inductively Coupled Plasma Optical Emission and Mass
Spectrometers, Elemental Analyzers, TOC and other Sum Parameter Analyzers.
Biosolve (France): High purity solvents for analytical laboratories and
manufacturing.
SiliCycle (Canada): Silica-based products for analytical laboratories and
pharmaceutical manufacturing: Scavengers, HPLC columns, TLC plates, SPE
cartridges, QUECHERS kits etc.
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Новації, ТОВ
Novations LLC

Технопролаб, ТОВ
Teсhnoprolab, Llc.

Україна, 02098, м. Київ, 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

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 86
86, Frunze Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 501-74-15, 20
+380 (44) 501-74-15, 20
technoprolab@gmail.com
www.coleparmer.com

Представлені торгові марки: Malvern Instruments, Agilent Technologies Vacuum
Technologies, Tescan a.s., Specs, Particle Measuring Systems, Thermo Scientific.

Представлені торгові марки: Cole-Parmer, Masterflex, 3M Purification,
Saint-Gobain Performance Plastics, ELLAB.

ТОВ «Новації» засноване у 2006 році, спеціалізується на розробці і 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 і дисперсних середовищ;
Particle Measuring Systems (США) – системи моніторингу «чистих приміщень»,
лічильники частинок у повітрі та рідинах; Thermo Scientific PAI (США) – портативні
ІК і Раманівські спектрометри; Tescan a.s. (Чехія) – електронні мікроскопи; Specs
(Німеччина) – високовакуумні системи аналізу поверхонь і матеріалів; Agilent
Vacuum Technologies (США, Італія) – вакуумна техніка та компоненти. З червня
2013 р. компанія офіційно представляє в Україні рідинні та іонні хроматографи
виробництва Thermo Scientific Dionex (США). ТОВ «Новації» має сертифікат
системи менеджменту якості ISO 9001:2008.

ТОВ «Технопролаб» виконує: комплектацію, постачання, технічне
обслуговування лабораторного і промислового обладнання. Пропонує
інжинірингові, валідаційні та дослідні послуги.
Офіційний представник:
Cole-Parmer, США – каталог понад 60 тисяч найменувань обладнання,
приладів і витратних матеріалів;
Masterflex, США – виробник перистальтичних насосних систем для точного
дозування і транспортування розчинів; шланги, трубки, з’єднання та
фітинги;
Ellab, Данія – високоточні системи температурного моніторингу.

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) – Cleanroom monitoring systems, air
and liquid particle counters, Thermo Scientific PAI (USA) – portable NIR and Raman
spectrometers, Tescan a.s. (CZ) – electronic microscopes, Specs (DE) – highvacuum systems of surface and materials analysis, Agilent Vacuum Technologies
(USA, IT) – vacuum equipment and components. Since June 2013 company
officially represents in Ukraine the fluid and gas-filled chromatographs produced
by Thermo Scientific (former Dionex) (USA). LLC Novations has The Management
System Quality Certificate ISO 9001:2008.

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

Напрямки діяльності: консалтинг і 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.

СТАСЕНКО та партнери – представництво в Україні
компаній: NETZSCH Geraetebau GmbH, EXAKT,
Nabertherm, Lamy Rheology, MREL
STASENKO&Partners – the representative of NETZSCH
Geraetebau GmbH, EXAKT, Nabertherm, Lamy Rheology, MREL
Україна, 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 71
71, Kostyantynivska Str., Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 599-25-97
+380 (44) 467-50-57
ngb@stasenko.com
www.stasenko.com
www.nabertherm.com.ua
www.netzsch.net.ua

Представлені торгові марки: NETZSCH Geraetebau GmbH, EXAKT, Nabertherm,
Lamy Rheology, MREL.
Постачання, гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування
лабораторного обладнання, приладів термічного аналізу, тривалкових
станків, диспергаторів, реометрів, віскозиметрів, лабораторних муфельних
пічок, приладів спеціального призначення.
Проводимо навчання персоналу.
We provide supply, service, commissioning of Thermal Analysis devices,
viscometers, laboratory furnaces, three roll mills, special purpose instruments,
and staff training.
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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, США – 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. М. Кутузова 18/7, оф. 113
Off. 113, 18/7, М. 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 українськоросійському перекладацькому ринку, надає повний спектр послуг: переклад
письмової документації будь-якої складності, тематики, проведення
переговорів, міжнародних конференцій та виставок, надання синхронного
обладнання.
TransLink translation agency is the leader in the modern Ukrainian and Russian
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.

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Ukrorshyntez, Ltd.
Україна, 02002, м. Київ, вул. Червоноткацька, 67
67, Krasnotkatcka 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
MACHEREY-NAGEL, Sumsung Fine Chemicals, Stuart, Укроргсинтез.

Scientific,

ТОВ «НВП «Укрорсгинтез» реалізує продукцію власного виробництва:
- лабораторні меблі;
- сушильні шафи;
- стерилізатори медичні сухоповітряні;
- термостати;
- реактори високого тиску;
- магнітні мішалки.
ТОВ «НВП «Укроргсинтез» пропонує з складу в Києві або під замовлення:
- хімічні реактиви (TCI, ABCR);
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- розчинники високої чистоти, розчинники для ВЕРХ, Д-розчинники;
- лабораторний посуд, силікагель, пластини для ТШРХ, експрес-тести та
витратні матеріали для хроматографії.
Ukrorshyntez 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.
Ukrorshyntez Ltd is a domestic manufacturer of:
- laboratory furniture;
- drying ovens and sterilizers;
- high pressure reactors (autoclaves).
Also Ukrorgsintez 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.

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

ТОВ «ФАРММАШ» засноване у 1999 році як підприємство з виробництва
полімерних закупорно-дозувальних виробів для фармацевтичної та харчової
промисловості. Розробка, проектування та 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.
Farmmash Llc. was established as company specialized in manufacturing of
packing and dosing devices for pharmaceutical and food industry.
Development, designing and manufacturing of molds under 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.

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
+380 (44) 494-42-42
sales@hlr.com.ua
www.hlr.com.ua

Представлені торгові марки: ЕКСПЕРТ, AMED, Flores Valles, Panasonic, BSI,
Kett, Irvine Scientific, MERCK Millipore, Acros organics, Химлаборприбор,
Буревестник, Люмэкс, Спектрон, Reichert, Reserch Instruments, IVFtech,
Westmedica, Термоприбор, Vitlab, Kartell, Labexpert, Technosklo, Schott Duran,
Nikon, Ulab, Daihan, UMEGA, Ohaus, POL-EKO-APARATURA, IKA, Fisher Scientific,
KNF, ЛИВАМ, Lucia, MMCSoft, Mecasys, Wilks, Durr Technik, Термэкс, SLEE,
Linetronic Technologies, MPW Med. Instruments, Polyscience, Skalar, Lovibond,
ЛОИП, Нефтехимавтоматика, Bandelin, Electronic, TE Instruments, Ofite, БМЦ,
Milwaukee, DALI, PTI International, VHG, СКИФ-Прибор, Томьстандарт, Mettler
Toledo, Milwaukee, Thermo Scientific, Biosan, Velp Scientific, Atago, ВИДЕОТЕСТ,
Tinius Olsen, Matest,TQC, Coesfeld, Ray-ran, Uni-trend, Trotec, Электроприбор
та ін.
Комплексне забезпечення лабораторій – спеціалізація компанії з 1995 року.
В асортименті продукції, що пропонують, більше 100 000 найменувань,
з них понад 30 000 є постійно на складі. Лабораторні прилади, аналітичне
обладнання, лабораторні меблі, хімічні реактиви, лабораторний посуд.
Компанія є офіційним дилером провідних світових виробників продукції
для лабораторій, співпрацює з українськими та російськими виробниками.
Нашими клієнтами є понад 10 тисяч підприємств та організацій України.
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The major activity of the Company has been complex supplying for the
labs since 1995. The wide range of goods consists of more than 100 000 items
and includes: Lab and analytical equipment; Lab furniture; Chemical reagents,
and Lab glassware. The Company is an official distributor of the best world
manufacturers; it cooperates with the Ukrainian and Russian producers of
the chemical reagents and lab equipment. More than 10 000 private and
state laboratories and business units are our clients.

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

Представлена торгова марка: Shimadzu.
ТОВ «ШимЮкрейн» – генеральний дистриб’ютор аналітичного обладнання
виробництва японської корпорації SHIMADZU, а саме:
- спектрофотометрів УФ-, Вид.-, ІЧ- діапазонів і спектрофлуориметрів;
- газових і рідинних (в т. ч. іонних) хроматографів і хромато-мас-спектрометрів,
в тім числі і тандемні;
- MALDI-TOF мас-спектрометрів;
- атомно-абсорбційних та емісійних (іскрових та ІЗП) спектрометрів;
- рентгено-флуоресцентних спектрометрів і рентгенівських дифрактометрів;
- атомно-силових мікроскопів;
- аналізаторів загального вуглецю та азоту;
- приладів для термоаналізу, в тім числі калориметрів і DTG-аналізаторів;
- гранулометричних аналізаторів;
- мікротвердомірів і машин для фізмех-випробовування матеріалів;
- аналітичних ваг, 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;
- 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 meters as well as moisture meters.

ЮВІГ, ТОВ
UVIG, Ltd.
Україна, 03191, м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 15, корп. 3, оф. 110
Off. 110, 15/3, Akademik Viljams 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» за індивідуальним замовленням, на власній виробничій
лінії виготовляє: придверні брудоочисні решітки, стальні решітки, підлогові
покриття біля басейну, протиковзні покриття та накладки на сходи,
вологопоглинальні килими, килими з логотипом компанії. Компанія «ЮВІГ»–
офіційний дилер компанії Vermop Salmon GmbH – світового лідера у
галузі 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 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.
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Аграрний союз України
Аgrarian Union of Ukraine
Україна, 01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 24, кім. 809-А
Off. 809-A, 24, Khreschatyk, Kyiv-1, 01001, Ukraine
+380 (44) 226-30-42
+380 (44) 278-29-84
agrouu@gmail.com
pres.service.asu@gmail.com
www.auu.org.ua

Аграрний союз України (АСУ) – недержавна, самоврядна, неприбуткова,
організація, добровільне об`єднання, яке покликане представляти та
захищати інтереси сільгосптоваровиробників на різних рівнях.
АСУ активно співпрацює з комітетами Верховної Ради України і народними
депутатами. Щодня завдяки пропозиціям до проектів законів, постанов
Уряду, інших нормативних актів союз наполегливо напрацьовує оптимальні
умови для ефективної роботи аграріїв і розвитку кооперації в агросекторі.
З 2010 року АСУ очолює Новіков Геннадій Володимирович – генеральний
директор приватного підприємства «Аскон».
Agrarian Union of Ukraine (AUU) – a non-public, self-governing, non-profit
organization, voluntary association, which aims to represent and protect the
interests of agricultural producers at different levels. Since 2010, the AUU is
headed by Hennadiy Volodimirovich Novikov.

Асоціація «Виноградарі та винороби України»
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.
Головні напрямки діяльності:
– захист прав і 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 independence of Ukraine by meeting population demands in
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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 «Укроліяпром»
Association “Ukroliyaprom”

Україна, 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, вхід В, оф. 101
Off. 101, Entrance B, 10-G, Starokyivska Str., Kyiv, 04655, Ukraine
+380 (44) 586-63-31
+380 (44) 586-63-32
www.aipm.org.ua

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 та лобіювання їхніх інтересів
на міжнародному, всеукраїнському й регіональному рівнях.
До асоціації «Укроліяпром» належать найбільші олійно-жирові підприємства
України, Український науково-дослідний інститут олій та жирів НАН
України, Національний університет біоресурсів і природокористування
України, українське представництво голландського холдингу NofaGroup
B.V., інформаційно-аналітичні агентства «АПК-Інформ», «Експерт Агро»,
Консалтингове агентство «УкрАгроКонсалт» та низка 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 інноваційних ліків «АПРАД»
Association of Pharmaceutical Research and Development
“APRAD”
Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 4-6, кім. 219
Off. 219, 4-6, Verkhniy Val Str., Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 493-91-30
aprad.ukraine@gmail.com
office@aprad.org.ua
www.aprad.org.ua

Асоціація виробників інноваційних ліків «АПРАД» – це неприбуткова
організація, членами якої є такі відомі світові виробники та їхні
представники, як: «Абботт Лабораторіз», «АстраЗенека», «Байєр
Шерінґ Фарма», «Бьорінґер Інґельгайм», «ҐлаксоСмітКляйн», «Дельта
Медікел» (офіційний постачальник компаній «Брістоль-Майєрс Сквіб»,
«Джілеад Інк.», «Амджен ҐМБХ» і «Форест Лабораторіз»), «Елай Ліллі»,
«Іпсен», «Лабораторії Серв’є», «Лундбек», «Мерк», «Новартіс», «Ново
Нордіск», «Пфайзер», «Рош Україна», «Санофі-Авентіс» і «Янсен Сілаґ».
Метою Асоціації «АПРАД» є захист правового та економічного клімату
в Україні, який заохочував би до зростання якості охорони здоров’я її
громадян. Метою асоціації є сприяння політиці покращення доступу
населення України до якісних лікарських препаратів з доведеною
ефективністю, підвищення обізнаності щодо інноваційних ліків, а
також надання підтримки державі у питаннях реформування системи
охорони здоров’я. Одним з найважливіших завдань АПРАД є захист
прав інтелектуальної власності, заохочення і просування як серед своїх
членів, так і у фармацевтичному співтоваристві України загалом етичних
принципів і практик ведення комерційної діяльності, що відповідають
європейським стандартам. Асоціація «АПРАД» є членом Європейської
федерації фармацевтичної індустрії та асоціацій (European Federation of
Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA).
The Association of Pharmaceutical Research and Development (APRAD) has
been formed by 16 world leading pharmaceutical companies active in the
research and development of new medicines, with a presence in Ukraine. Today
the APRAD member-companies are: Abbott Laboratories, AstraZeneca, Bayer
Schering Pharma, Boehringer-Ingelheim, Delta Medical, Eli Lilly, GlaxoSmithKline,
Ipsen, Janssen-Cilag, Lundbeck, MSD, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche
Ukraine, Sanofi-Aventis and Servier Laboratories. The pharmaceutical industry,
represented by APRAD, is committed to the research and development, quality
manufacturing and distribution of innovative medicines that save lives, reduce
overall health care costs and improve the quality of life of people. As a nonfor-profit and non-governmental organization, APRAD gives much emphasis
to cooperation with the Ukrainian authorities, professional and business
organizations to promote value of innovations, to conduct effective advocacy
for public policies that improve access to quality medicines in Ukraine. APRAD
is a member of the European Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations (EFPIA).
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Асоціація представників міжнародних фармацевтичних
виробників (AIPM Ukraine)
Association of representatives of international pharmaceutical
manufacturers (AIPM Ukraine)

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України
(AIPM Ukraine) є неприбутковою, неурядовою організацією, яка представляє
професійні та бізнес інтереси міжнародних фармацевтичних виробників,
що є на ринку України.
Мета Асоціації – стати відомим і впливовим інструментом представництва
інтересів міжнародної фармацевтичної індустрії, яка діє в Україні.
Дана мета втілена у місії: сприяти перетворенню українського
фармацевтичного ринку та сектору охорони здоров’я на зрілу 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.

Асоціація промислового арматуробудування України
Ukrainian Association for Valves Industry
Україна, 03680, м. Київ, вул. В. Боженка, 86 б, оф. 306
Off. 306, 86 b, V. Bozhenko Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 536-12-53, 536-12-54
apau@apau.com.ua
www.apau.com.ua

Добровільне об’єднання 15 провідних арматуробудівних підприємств і
організацій України на принципах довіри і взаєморозуміння з метою сприяння
розвитку національного арматуробудування, ефективного використання його
економічного потенціалу, проведення єдиної науково-технічної політики,
захисту і представлення інтересів національних виробників у державних
органах, міжнародних організаціях.
The voluntary association of 15 leading valve industry enterprises and
organizations of Ukraine based on the principles of trust and understanding in
order to promote national Valve industry, effective use of its economic potential,
to carry out a unified scientific-technical policy, to protect and represent the
interests of domestic producers in government and international organizations.

Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України
Association of Specialists of Veterinary Medicine of Ukraine
Україна, 01103, м. Київ, вул. В. Кіквідзе, 34-Б
34-B, V. Kikvidze Str., Kyiv, 01103, Ukraine
+380 (44) 257-19-92
asvmu@ukr.net
www.asvmu.org

Борошномели України, громадська спілка
Flour Millers of Ukraine, Public Union
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
ukrfmu@gmail.com

Громадська спілка «Борошномели України» є некомерційним об’єднанням,
головними завданнями якого є консолідація діяльності підприємств галузі у
захисті їх інтересів, формування плану розвитку борошномельної і круп’яної
промисловості України на середньо - та довгострокову перспективи,
розширення асортименту борошномельної продукції на внутрішньому
ринку і стимулювання експорту українського борошна, а також впровадження
міжнародних систем менеджменту якості та безпеки продукції на підприємстві.
Public Union “Flour millers of Ukraine” is a non-profit association whose main
objectives are consolidation of the industry in defending its interests, formation
of the plan of milling and grinding industry in Ukraine medium - and long-term
diversification of flour products for the domestic market and promotion of
Ukrainian flour export, implementation of international quality management
systems and security products on the enterprise.

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП)
Ukrainian Association of Bakers
Україна, 03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2
100/2, October 40th Anniversary Ave., Kyiv, 03127, Ukraine
+380 (44) 522-87-90
+380 (44) 529-62-56
vap@vap.org.ua
www.vap.org.ua

Всеукраїнська асоціація пекарів – діючий асоціативний орган, створений
для координації спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій
підприємств – членів Асоціації, активного захисту і лобіювання їх інтересів на
всеукраїнському та регіональних рівнях.
Ukrainian Association of Bakers – is an acting associative body, created to
coordinate joint actions in the line of strengthening the UAB’s memberenterprises’ market positions, active protection and lobbying of their interests
at the All-Ukrainian and regional levels.

Державна інспекція сільського господарства України
State inspection for agriculture of Ukraine
Україна, 03190, м. Київ, вул. М. Баумана, 9/12
9/12, М. Baumana Str., Kyiv, 03190, Ukraine
+380 (44) 232-94-25
+380 (44) 427-11-58
disgu2012@gmail.com
www.disgu.gov.ua

Державна інспекція сільського господарства України виконує державний
нагляд (контроль) за якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції,
додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів,
пов’язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, наявністю
генетично модифікованих організмів під час заготівлі, зберігання, переробки,
переміщення територією України сільськогосподарської продукції та здійсненням експортно-імпортних операцій підприємствами всіх форм власності.
State supervision (control) of agricultural products quality and safety, compliance
with the standards, specifications and other regulations related to agricultural
products quality and safety, the presence of genetically modified organisms
during its preparation, storage, moving across Ukraine and export and import
operations by enterprises of types of property.

Нині Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України налічує близько
20 тисяч членів. Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини України
вступила до Федерації ветеринарів Європи (FVE). Укладена двостороння
Угода про співробітництво Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини
України з СЕVEO (Франція). Бере участь у Міжнародних форумах.
Щорічно Асоціація спеціалістів ветеринарної медицини проводить
Міжнародний конгрес і Всеукраїнський практичний семінар спеціалістів
ветеринарної медицини і більше 10 семінарів у різних регіонах України з
підвищення кваліфікації ветеринарів.

Україна, 04107, м. Київ, вул. О. Шмідта, 26
26, O. Schmidta Str., Kyiv, 04107, Ukraine
+380 (44) 239-97-00, 486-38-11
office@assay.gov.ua
www.assay.gov.ua

Association of Specialists of Veterinary Medicine of Ukraine includes more than
20000 members. Association is a member of Federation of Veterinarians of Europe
(FVE) and cooperates with different international organizations (CEVEO), participates
International forums and events. Annually, Associations of Specialists of Veterinary
Medicine of Ukraine holds more than 10 seminars in all regions of Ukraine, also
International Veterinary Congress and Ukrainian Practical Interactive Seminar.

Державна пробірна служба України є центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовує та координує Кабінет Міністрів України і Міністр
фінансів України. Державна пробірна служба України бере участь у реалізації
державної політики у галузі державного пробірного контролю за якістю
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з них. Державна
пробірна служба України є членом міжнародної асоціації пробірних служб
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Державна пробірна служба України
State assay office of Ukraine
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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMPROM

VII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES PHARMPROM

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

(ІААО) і має статус спостерігача в Постійному Комітеті Віденської Конвенції
про випробування і клеймування виробів з дорогоцінних металів.

збудників інфекційних захворювань тварин, депонування, підтримання та
зберігання біологічного матеріалу.

The State Assay Office of Ukraine is a central executive authority whose activity is
directed and coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine via the Minister of
Finance of Ukraine established to implement the state policy in the sphere of state
control over the quality of precious metals, precious stones and articles with them.
Ukrainian Assay Office is a Member of the International Association of Assay Offices
(IAAO) and enjoys the status of an Observer of the Hallmarking Convention.

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.

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 спрямовує і координує Кабінет Міністрів
України і Міністр охорони здоров’я України.
Головними завданнями Держлікслужби України є:
• внесення пропозицій щодо формування державної політики у галузі
контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, а 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;
• ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
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 науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
National research institute of laboratory diagnostics and
veterinary-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.com.ua
www.vetlabresearch.gov.ua

Державний центр сертифікації і експертизи
сільськогосподарської продукції
State Centre of Agricultural Products Certification and
Examination
Україна, 03040, м. Київ, вул. М. Стельмаха, 6-А
6-А, M. Stelmach Str., Kyiv, 03040, Ukraine
+380 (44) 257-00-80
laboratory123@ukr.net
www.zernolab.com

Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції
є головною установою, яка займається питаннями арбітражних випробувань
з визначення показників якості зерна, продуктів його переробки та інших
видів сільськогосподарської продукції для підприємств і організацій усіх
форм власності та господарювання. Центр досліджує якість усіх видів
зернових, бобових, олійних культур і продуктів їх переробки за показниками
національних і міжнародних стандартів, зокрема за показниками безпеки
та ГМО. Під час досліджень застосовують понад 100 методів випробування,
перевіряють понад 500 показників зерна і продуктів його переробки.
National center of sertification and expertise of agriculture is primary insitution
which takes care of arbitral trials of identifications grain’s quality, products of
it’s proccessing and other types of agrocultural production for companies and
organizations of all types of property and housekeeping. Center researches
quality of all types of cereals, legumes, oil cultures and products of their proccessing
by indexes of national and international standarts. In particular indexes of safety
and GMO. In proccess of researching over 100 methods of approach are used.
Over 500 indexes of cereal and products of it’s proccessing are examine.

Інститут фармакології та токсикології НАМН України, ДУ
Institute of Pharmacology and Toxicology of NAMS of Ukraine, SI

ДНДІЛДВСЕ є арбітражним центром і провідною науково-дослідною установою
Держветфітослужби України, яка відповідає за проведення лабораторної
діагностики та ідентифікації хвороб тварин, ветеринарно-санітарної експертизи
продукції тваринного походження та кормів в Україні. Випробувальний центр
ДНДІЛДВСЕ акредитований відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006
Національним агентством з акредитації України, а також відповідно до вимог DIN
EN ISO/IEC 17025:2005 у німецькій системі акредитації DAkkS на право проведення
досліджень харчової продукції, результати яких визнають в усьому світі.
National research Institute of laboratory diagnostics and veterinary- sanitary expertise
is the arbitration centre and the leading scientific- research institution of The National
Veterinary and Phytosanitary department, that responsible for carrying out of laboratory
diagnostics and identification of animal diseases, veterinary-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 of the Accreditation National Agency
of Ukraine, as well as in accordance with the requirements of DIN EN ISO/IEC 17025:2005
in the German system of accreditation DAkkS and authorized to carrying out of research
of food products, the results of which are defined in all over the world.

Leading institution in the field of scientific research and development of new
drugs. The Institute carries out a full cycle of drug research – synthesis of chemical
study of its effect on various systems of the body in the experiment to creation a
dosage form of the drug. The Institute performs research of molecular mechanisms
of damage to the organism in hypoxia and ischemia, mechanisms of highperformance materials for use in 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 requirements.

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 і удосконалення існуючих біотехнологічних препаратів,
розробка та вдосконалення сучасних методів лабораторної діагностики
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Міністерство аграрної політики та продовольства України
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24
24, Khreschatyk Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 278-71-18
+380 (44) 279-85-45
+380 (44) 278-56-57
www.minagro.gov.ua

Міністерство аграрної політики і продовольства України (Мінагрополітики
України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямована і координована Кабінетом Міністрів України.
Головними завданнями Мінагрополітики України є формування та реалізація
державної політики:
OFFICIAL CATALOGUE

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (Ministry of Agrarian Policy of
Ukraine) is the central body of executive power and is directed by the Cabinet of
Ministers of Ukraine.
The main tasks of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine is the development
and implementation of state agricultural policies, provision of agriculture and
food security, public policy in the areas of agriculture, animal breeding, horticulture,
seed, seedling, vine growing, food and processing industries, agricultural advisory
activities, public policy on fisheries and fisheries, protection, use and reproduction
of aquatic resources, fisheries regulation and safety of navigation of vessels;
veterinary medicine, food and feed in the areas of plant protection, protection
of plant varieties; government policy on land relations, survey and mapping
activities, forestry and hunting, quality and safety of agricultural products, seeds
and planting material, biological and genetic safety of agricultural plant and
animal fertility.
The head of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine is I.O. Shvaika

Науковий центр превентивної токсикології, харчової
і 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

Україна, 03680, м. Київ, вул. Е. Потьє, 14
14, E. 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 в галузі наукового пошуку та розробки нових лікарських
засобів (ЛЗ). Інститут виконує повний цикл досліджень ЛЗ – від синтезу
хімічної речовини, вивчення її дії на різні системи організму в експерименті,
до створення лікарської форми препарату. Досліджує молекулярні
механізми пошкодження організму під час гіпоксії та ішемії, механізми
дії високоефективних речовин для застосування при нервово-психічних
захворюваннях, розробляє нові НПЗЗ та анальгетики, протипухлинні,
серцево-судинні засоби, ЛЗ на основі ліпосом. Інститут першим в Україні
впровадив вимоги GLP.

Державний науково-контрольний інститут біотехнології
і штамів мікроорганізмів
State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms

• спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення
продовольчої безпеки держави;
• у сільському господарстві, тваринництві, садівництві, насінництві,
розсадництві, виноградарстві, харчовій та переробній промисловості,
сільськогосподарській дорадчій діяльності;
• в рибному господарстві та рибній промисловості, охороні, використанні
та відтворенні водних живих ресурсів, регулюванні рибальства та безпеки
мореплавства суден флоту рибного господарства;
• у ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів і кормів, у
сферах карантину та захисту рослин, охороні прав на сорти рослин;
• з питань земельних відносин, топографо-геодезичної та картографічної
діяльності, лісового та мисливського господарства, якості та безпеки
сільськогосподарської продукції, насіння та садівного матеріалу, біологічної
та генетичної безпеки сільськогосподарських рослин і тварин, родючості
ґрунтів.
Очолює Міністерство аграрної політики і продовольства України – Швайка І.О.
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Напрямками роботи Наукового центру є проведення наукових досліджень,
випробувань і надання консультативних послуг у галузі токсикології,
громадського здоров’я, гігієни, санітарного та епідемічного благополуччя,
оцінці ризиків та наукове обґрунтування нормативів щодо хімічних речовин,
продуктів біотехнології, харчових продуктів. Науковий центр – єдина в
Україні наукова організація профілактичного, токсикологічного та хімікоаналітичного напрямку, дослідницька база якої має всі види міжнародної та
національної акредитації, в тім 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.

Науково-технічний центр «ВНДІХІМПРОЕКТ», ТОВ
Scientific and Technical Centre «Vndikhimproject», Llc.
Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 11
11, M. Raskovoy Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 517-03-54
+380 (44) 517-25-38
office@ntcv.com.ua
www.ntcv.com.ua

ТОВ «Науково-технічний центр «ВНДІХІМПРОЕКТ» створено у листопаді 2005 р.
Виконує функції головної науково-технічної організації за напрямом:
«Розробка і впровадження у виробництво мила та мийних засобів, засобів
для чищення та полірування, парфумерних і косметичних засобів, полімерних
матеріалів і тари з пластмас», проводить сертифікаційні випробування
товарів побутової хімії, косметичних засобів і посуду, а також роботи з
стандартизації підгалузі.
LLC “Scientific-Technical Center “VNDIKHIMPROEKT” was established in
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November 2005. Functions of the main scientific and technical organization in
the direction of “Development and application of soap and detergents, cleaning
and polishing, perfumes and cosmetics, plastics and plastic packaging” conducts
certification testing of household chemicals, cosmetics and utensils, and work
on standardization subsectors.

Національна академія аграрних наук України
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37
37, Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 281-06-77
prezid@ukr.net
naan.prezid@ukr.net
www.uaan.gov.ua

Академія є державною науковою організацією, яка заснована на державній
власності та користується правами самоврядності, що полягають у
колегіальності органів управління та їх виборності, самостійному визначенні
своєї структури і тематики наукових досліджень, вирішенні науковоорганізаційних і кадрових питань, впровадженні господарської діяльності та
здійсненні міжнародних наукових зв’язків на основі законів України.
Головним завданням Академії є наукове забезпечення розвитку галузей
агропромислового комплексу України: виконання фундаментальних
наукових досліджень у галузі агропромислового комплексу, розроблення
на підґрунті нових знань наукових продуктів для інноваційного розвитку
агропромислового комплексу, використання яких сприятиме збільшенню
обсягів виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської
продукції, а також розроблення нових та удосконалення існуючих методів і
способів проведення наукової роботи.
Президент Національної академії аграрних наук України – Гадзало Ярослав
Михайлович.
The Academy is a public research organization, which is based on state ownership
and use rights of self-regulating that are in the collective management bodies
and their electivity, self-determination of its structure and themes of research,
solving scientific and organizational and personnel issues, economic activities
and the implementation of international scientific ties based on the laws of
Ukraine.
President of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine is Hadzalo
Yaroslav Mikhailovich.

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) 279-83-89
+380 (44) 279-73-89
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, Heroyv Oborony Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 526-95-53
+380 (44) 526-96-43
secretar@codex.co.ua
www.codex.co.ua

Комісія – консультативно-дорадчий орган при КМУ, який забезпечує
гармонізацію вітчизняних вимог до безпечності харчових продуктів з
міжнародними, а також надає наукові консультації та технічну допомогу під
час оцінки та управління ризиками, пов’язаними з харчовими продуктами.
Комісія діє на підставі статті 8 Закону України «Про безпечність та якість
харчових продуктів» і постанови Кабінету Міністрів України № 903 від 3
липня 2006 р.
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. Commission acts under Article 8 of the Law of Ukraine “On the
safety and quality of food” and Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine dated
July 3, 2006 р. № 903” Issues of the National Commission of Ukraine for the Codex
Alimentarius”.
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Союз хіміків України
Ukrainian Chemists Union
Україна, 02002, м. Київ, вул. М. Раскової, 15, оф. 223
Off. 223, 15, М. Raskovoy Str., Kyiv, 02002, 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 організацій – членів Союзу
в органах законодавчої та 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 створена 2001 року. Вона охоплює
молокопереробні підприємства, виробників обладнання, упаковки,
інгредієнтів для молочної галузі тощо.
Завданням Спілки є розвиток вітчизняного молочного ринку, вирішення
проблем молочної промисловості, захист інтересів учасників у державних
органах управління, участь в розробці та реалізації програм 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 аграрна конфедерація, ВГО
Ukrainian Agrarian Confederation, All-Ukrainian public
organization
Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 807
Off. 807, 53/80, Saksaganskogo Str., Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 287-65-66, 289-97-21
agroconf@agroconf.org
www.agroconf.org

Всеукраїнська громадська організація «Українська аграрна конфедерація»
створена у грудні 2002 р., нині єднає понад 100 колективних членів –
найбільших професійних об’єднань, підприємницьких і консалтингових
структур АПК, страхового, банківського сектору, а також галузі ресурсного
забезпечення аграрного виробництва. Отже, УАК висловлює інтереси понад
60 тисяч суб’єктів господарювання, а це понад 1 млн. працівників.
Українська аграрна конфедерація працює на принципах відкритості, рівності,
колегіальності рішень. Для цього створено зручну структуру органів УАК, а
саме: членство ґрунтується на принципі територіальної незалежності.
Президентом конфедерації обраний Леонід Козаченко.
Ukrainian public organization “Ukrainian Agrarian Confederation” was created
in December 2002, today includes more than 100 corporate members – the
largest professional associations, business and consulting agencies of agriculture,
insurance, banking, and also field of resources’ provision. Ukrainian Agrarian
Confederation works on the principles of transparency, equality, collective
decisions. Elected President of the Confederation is Leonid Kozachenko.

Українська асоціація лікарів ветеринарної медицини
дрібних тварин
Ukrainian small animal veterinary association
Україна, 65009, м. Одеса, вул. І. Франка, 45-А
45-А, I. Franko Str., Odesa, 65009, Ukraine
+380 (482) 32-46-82
+380 (48) 719-67-27
www.usava.org.ua

Важливим напрямком діяльності асоціації є юридична підтримка її членів.
Йде кропітка робота і над створенням атестаційної комісії, яка зокрема
братиме участь у ліцензуванні ветеринарних фахівців. Сприяють в асоціації
влаштуванню на роботу випускників ВНЗ, перепідготовці і стажуванню
окремих фахівців, а також захисту лікарів від небезпечних хвороб, які
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передаються від тварини до людини. Багато робить керівництво даної
організації для популяризації ветеринарних знань, участі в обговоренні
проектів законодавчих актів та інших нормативних документів. Асоціація
бере участь у громадській раді при Державній ветеринарній та фітосанітарній
службі України.
На даний момент асоціація налічує більше 250 чоловік, які працюють в 17
відділеннях по всій країні. У найближчих планах асоціації – проведення
семінарів у регіонах, підготовка «Інституту USAVA». Організація належить до
Всесвітньої ветеринарної асоціації дрібних тварин (WSAVA) і Європейської
федерації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (FECAVA), а також
співпрацює з усіма ветеринарними організаціями світу.
An important focus of the association is the legal support of its members. We are working
hard on creation of Attestation Commission, which, in particular, will participate in the
licensing of veterinary specialists. The Association contributes our graduates to find
a job, retrain and train individual professionals, and protect doctors from dangerous
diseases that are transmitted from animals to humans. The organization’s leadership
promotes veterinary knowledge, participation in discussion of drafting laws and other
regulations; the association participates in public council at the State Veterinary and
Phytosanitary Service of Ukraine. Currently the Association employs more than 250
people in 17 offices across the country. In the nearest future the Association is planning
to hold some workshops in regions, prepare the “Institute USAVA”. The organization is
the part of the World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) and the Federation
of European Companion Veterinary Associations (FECAVA). And also works with all
veterinary organizations in the world.

Українська асоціація виробників і дистриб’юторів
ветеринарних препаратів і кормових добавок,
громадська спілка
Ukrainian Association of Manufacturers and Distribution of
Veterinary Medicinal Products and Feed Additives, Public union
Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16, оф. 225
Off. 225, 16, Vasilkivska Str., Kyiv, 03040, Ukraine
+380 (50) 442-44-48
vetpromspilka@gmail.com
www.vetpromspilka.com.ua

Асоціація утворена у січні 2014 року. Засновники: «Укрзооветпромпостач»
(м. Київ), «Бровафарма» (м. Бровари), «Укрветпромпостач»(м. Бровари),
«Біофарм» і «Ветсинтез» (м. Харків), «Біо-Тест-Лаб» (м. Київ).
Нині вони виготовляють близько 55% хіміко-фармацевтичних і 50 %
імунобіологічних препаратів вітчизняного виробництва. Крім того, 157
найменувань продукції реалізують за межами України, в 15 країнах. Головне
завдання – формування сприятливих умов для розвитку виробництва і
дистриб’юції ветеринарних препаратів в Україні.
Association was established in January 2014. The founders are
“Ukrzoovetprompostach” (Kyiv), “Brovapharma” (Brovary), “Ukrvetprompostach”
(Brovary), “Biopharm” and “Vetsyntez” (Kharkiv), “Bio-Test Lab” (Kyiv).
Nowadays they produce about 55% chemical-pharmaceutical and 50% of
domestic production of immunobiological preparations. Besides, 157 types of
products sold outside Ukraine to 15 countries. The main task is the formation
of susceptible conditions for the production and distribution of veterinary
medicines in Ukraine.

Українська асоціація якості
Ukrainian Association for Quality
Україна, 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6-Д
6-D, Mykilsko-Slobidska Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 541-05-32, 459-78-16
+380 (44) 541-05-32, 459-78-16
quality@quality.kiev.ua
www.uaq.org.ua

Українська асоціація якості (УАЯ) – це громадська професійна організація,
яка очолює рух за якість в Україні. УАЯ об’єднує понад 450 підприємств і
організацій України та понад 1 000 організаторів виробництва і фахівців з
якості різних країн. Складається з регіональних відділень, галузевих технічних
комітетів, союзів, клубів, професійних організацій. Головні напрямки
діяльності УАЯ: пропаганда сучасних концепцій якості; інформаційна
підтримка діяльності підприємств, спрямованої на розв’язання проблем
якості та ділової досконалості; допомога підприємствам в удосконаленні
систем управління; проведення конкурсів з якості, науково-технічних
заходів у царині менеджменту. УАЯ активно співпрацює з міжнародними та
національними організаціями з якості.
Ukrainian Association for Quality (UAQ) is the non-government professional
organization, which heads quality movement in Ukraine. UAQ unites over 450
Ukrainian enterprises and organizations and consists of regional branches,
technical committees, unions, clubs, and professional organizations. Main
directions of UAQ activity are: popularization of modern conceptions of
OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

quality; informational support of enterprise’s activity directed on quality issues
and business excellence; assistance to enterprises in improvement of their
management systems; organization of quality competitions, scientific and
technical events in the management sphere. UAQ actively cooperates with
international and national quality organizations.

Українська Зернова Асоціація
Ukrainian Grain Association
Україна, 01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4-A, оф. 12
Off. 12, 4-A, M. Grushevskogo Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 279-39-68
+380 (44) 279-39-69
inbox@uga.kiev.ua
www.uga-port.org.ua

Головні завдання Української Зернової Асоціації – захист і лобіювання
законних інтересів учасників УЗА та розбудова зернового сектору держави.
Ukrainian Grain Association (UGA) is all-Ukrainian public organization committed
to protecting its members’ interests both on domestic and international levels
and developing of the domestic grain market.

Українська корпорація по виноградарству та виноробній
промисловості «Укрвинпром»
The Ukrainian Corporation for Viticulture and Wine Industry
“Ukrvynprom”
Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
1, B. Grinchenka Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 279-55-71, 279-65-01
office@ukrvinprom.ua
www.ukrvinprom.ua

Корпорація «Укрвинпром» покликана захищати інтереси виноградарів і
виноробів України і сприяти розвитку вітчизняної виноградно-виноробної
галузі. Важливим напрямком діяльності «Укрвинпрому» є створення і
зміцнення позитивного іміджу української винпродукції на світовому ринку.
Корпорація є членом Міжнародної Федерації Вин і Алкогольних напоїв та
Комітету Європейських Виробників Вин. До Корпорації входять 7 обласних
(регіональних) формувань та окремі виноградно-виноробні підприємства.
Загалом понад 120 підприємств, з них 75 – виноробних.
The Corporation “Ukrvinprom” is to support interests of viticulturists and winemakers of Ukraine and to promote development of the national vitivinicultural
sector. One of the important activities of “Ukrvinprom” is the creation and
strengthening of the positive image of Ukrainian viniculture products in the
world market of spirits. “Ukrvinporm” is a member of FIVS and CEEV. The
Corporation includes 7 regions and some separate wine-making enterprises. All
in all, over 120 companies, among them 75 wine.

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

Головні 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 (лабораторія Фармакопейного аналізу),
експертиза та розробка матеріалів з якості лікарських засобів (стандартизація),
науково-методична та експериментальна підтримка напрямків, пов’язаних
з 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).
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Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості, ДП
(ДП «УкрНДНЦ»)
Ukrainian Research and Training Center of Standardization,
Certification and Quality, SE ("UkrNDNC" SE)
Україна, 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2
2, Svyatoshinska Str., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 452-33-96
+380 (44) 452-69-07
sekretar.ukrndnc@gmail.com
www.ukrndnc.org.ua

ДП «УкрНДНЦ» провідна організація Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України у сфері стандартизації, сертифікації та якості, яку утворено
постановою КМУ від 21 серпня 2003 року № 1337 як багатопрофільне
підприємство у сфері технічного регулювання, діяльність якого охоплює всі
напрями у сферах стандартизації; оцінювання відповідності та управління
якістю; підвищення кваліфікації фахівців у сфері стандартизації, сертифікації,
метрології, управління якістю; фонд нормативних документів.
Підприємство співпрацює з міжнародними та вітчизняними організаціями,
проводить науково-методичні та практичні семінари і конференції, надає
фахову підтримку.
“UkrNDNC” SE is leading organization of the Ministry of Economic Development
and Trade of Ukraine in the field of standardization, certification and quality that
was formed by resolution of CMU dated August 21, 2003 № 1337 as a diversified
company in the field of technical regulations, whose activities cover all areas in
standardization; conformity assessment and quality management; training of
specialists in the field of standardization, metrology and quality management;
fund regulations.

Укрметртестстандарт, ДП
Ukrmetrteststandart, SE
Україна, 03680, 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.

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 2010 р. У складі Асоціації є п`ять колективних членів – трудові
колективи провідних дистриб’юторських компаній: ПрАТ «Альба Україна»,
ТОВ «БаДМ», ТОВ «ХФК «Біокон», СП «Оптима Фарм», ТОВ «Фра-М». Головною
метою діяльності є представництво і захист законних інтересів членів
Асоціації в економічній та соціальній сферах, досягнення єдності інтересів
для спільної реалізації прав і свобод фахівців системи охорони здоров’я,
об’єднання зусиль працівників фармації та 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.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMPROM

VII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES PHARMPROM

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE
Інститут біології південних морів
імені О.О. Ковалевського НАН України
A.O. Kovalevsky Institute of biology of the southern seas of NAS
of Ukraine
Україна, 99011, АР Крим, м. Севастополь, пр-т Нахімова, 2
2, Nakhimov Ave., Sevastopol, 99011, Ukraine
+380 (692) 544-110
+380 (692) 557-813
director@ibss.iuf.net
www.ibss.nas.gov.ua

інший підхід до вирішення цього питання – цілеспрямована ревізія всіх
геологічних і геохімічних даних, що накопичені за останні 60-70 років. Тому
головним об’єктом робіт буде опрацювання вже існуючих матеріалів.
The work is directed to revealing the ore zones and fields connected with
mineralization of copper, molybdenum and gold. The traditional geological
study of this type occurrence in the frame of search-evaluation works needs
great volume of bore works that often are not effective. But another approach
exists for solution this problem, namely – a purposeful revision of all geological
and geochemical data accumulated during the last 60–70’s. Thus the processing
of the existent materials will be the main subject of the works.

Інститут електродинаміки НАН України
The Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine

Інститут біології південних морів імені О.О. Ковалевського НАН України –
найбільший в Україні та світі науково-дослідний центр в галузі морської
біології та екології.
Значимість досліджень, виконаних ученими ІнБПМ, особливо відзначена
присудженням у 2007 р. групі вчених Державної премії України у галузі
науки і техніки. Фундаментальні дослідження співробітників інституту
доповнені прикладними. Низка сертифікованих лабораторій має ліцензії
на виконання екологічних експертиз.

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Перемоги, 56
56, Peremohy Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 456-01-51, 454-24-01
+380 (44) 456-94-94
ied1@ied.org.ua
www.ied.org.ua

A.O. Kovalevsky Institute of biology of the southern seas of NAS of Ukraine is the
greatest scientific-research center in the area of marine biology and ecology in
Ukraine and the whole world. The significance of studies, carried out by the IBSS
scientists was marked by the State Prize of Ukraine in the area of science and
technology for 2007. The fundamental investigations of the institute scientists
are supplemented with the applied ones. Number of the certified laboratories
have licenses for ecological expertises carrying out.

Інститут електродинаміки – провідна наукова установа України в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на підвищення
ефективності та надійності функціонування електроенергетичних
об’єктів і мереж, розробку інформаційно-діагностичних і вимірювальних
комплексів, сучасних систем електроприводу, регулювання та керування,
енергозбережних технологій та обладнання.
Одним з напрямків роботи інституту є розробка біомедичної апаратури та
обладнання.

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН
України, ДУ
Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine, SI
Україна, 03680, м. Київ-142, пр-т Академіка Палладіна, 34 а
34 а, 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.
Інститут має державну ліцензію на виконання геологічних, гідрогеологічних,
інженерно-геологічних, еколого-геологічних і лабораторних робіт.
Лабораторна база ІГНС має державну акредитацію. Вона охоплює комплекс
апаратури для аналізу токсичних, важких і радіоактивних елементів.
Institute of Environmental Geochemistry (IEG) is the leading scientific organization
in Ukraine that deals with problems of ecological and radiation safety.
The Institute has State license of geological, hydrogeological, engineer-geological,
ecology geological and laboratory works. Laboratory base of the Institute has
State accreditation. It includes complex of analytical equipment for analysis of
toxic, heavy and radioactive elements.

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
імені М.П. Семененка НАН України
M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore
Formation of NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34
34, Palladin Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-15-70
+380 (44) 424-12-70
es@igmof.gov.ua
www.igmof.org.ua

Робота спрямована на виявлення рудних зон і полів, що пов’язані з
зруденінням міді, молібдену та золота. Традиційне геологічне вивчення
кожного такого прояву під час пошуково-оцінювальних робіт потребує
великих обсягів бурових робіт, які не завжди є результативними. Проте існує
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Institute is the leading scientific center known as pioneer of cell and genetic
engineering studies in Ukraine. The main fundamental and applied investigations
are in field of gene and cell engineering, plant biotechnology, conservation of
genetic resources of natural and cultured flora, studying out the mechanisms
of plant resistance to unfavorable life conditions and contaminators, creating
the optimal system of plant using in order to deactivate radioactive nuclide
contaminated territories.

Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН України
Institute for Sorption and Problems of Endoecology of 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

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 загальної та неорганічної хімії
імені В.І. Вернадського НАН України (ІЗНХ НАНУ)
Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry of NAS
of Ukraine (IGIC NAS Ukraine)
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Академіка Палладіна, 32/34
32/34, Palladin Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-34-61
+380 (44) 424-30-70
office@ionc.kiev.ua
www.igic.org.ua

ІЗНХ НАН України є базовим центром досліджень з фізико-неорганічної
хімії, у тім числі хімії координаційних сполук, хімії твердого тіла, нанохімії;
електрохімії та фізичної хімії розплавів, водних та неводних розчинів;
кругообігу первинної та вторинної металовмісної сировини.
IGIC NAS Ukraine is the major center of fundamental and applied research in
inorganic chemistry, coordination chemistry, chemistry of solids, nanochemistry;
electrochemistry and physical chemistry of melts, aqueous and non-aqueous
solutions, processing of original and recycled metal-containing materials.

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН
України
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering of NAS of
Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148
148, Zabolotnogo Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 526-71-04
+380 (44) 522-87-17
info@icbge.org.ua
www.icbge.org.ua

Інститут є провідним науковим центром, піонером робіт з клітинної
та генетичної інженерії в країні. Головними завданнями є виконання
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фундаментальних і прикладних досліджень у галузі генної та клітинної
інженерії, біотехнології рослин, збереженні генетичних ресурсів природних
і культурних флор, вивчення механізмів захисту рослин від несприятливих
умов, забруднювальних речовин, створення оптимальної системи засобів і
методів використання рослин з метою дезактивації радіонуклідзабруднених
територій.
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- Гідратовані оксиди титану та цирконію для концентрування аніонних і
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 технічної теплофізики НАН України
Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine
Україна, 03057, м. Київ, вул. Желябова, 2 а
2 а, Zhlyabov Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-62-82
+380 (44) 456-60-91
admin@ittf.kiev.ua
www.ittf.kiev.ua

Головні напрямки науково-технічної діяльності:
Фундаментальні дослідження теплофізичних процесів у теплоенергетичному
обладнанні, використання традиційних джерел енергіі.
Технології та обладнання для отримання профілактичного лікувальнооздоровчого харчування для імунослабких та гормонально залежних осіб.
Новітні енерго- та ресурсозбережні технології та обладнання для малої
та муніципальної енергетики, будівельної, харчової, парфумерної,
фармацевтичної та інших галузей промисловості.
The main directions of engineering and research activity:
1. Fundamental research works on thermophysical processes in heat power
equipment; utilization of conventional sources of energy;
2. Technologies and equipment for production of prophylactic sanative foods
for people suffering immune sickness and hormone dependency;
3. Modern power- and resource saving technologies and equipment for small
and municipal power, for construction, food, perfumery, pharmaceutical and
other branches of industries.

Інститут фізики НАН України
Institute of Physic of NAS of Ukraine

наноелектроніка, фізика поверхні, плазмова електроніка, фізика лазерів,
нелінійна оптика, голографія. Для трансферу технологій виготовлені
дослідні зразки лазерних систем, піроелектричних джоульметрів лазерного
випромінювання, пірометрів, кріостатів, УФ біодозиметра, газового детектора,
плазмового стерилізатора та інших приладів.
Primary activity is fundamental research. Main stream research programs:
Physics of Condensed matter; Nanophysics and Nanoelectronics; Physics of
Surfaces, Plasma Electronics; Laser Physics, Nonlinear Optics, Holography. For
technology transfer were produced prototypes of Laser systems, Pyroelectrics
joulmeters laser radiation, Pyrometers, Cryostats, UV biodosymeter, Gaseous
detector, Plasma sterilizer for medicine instruments and other devices,
appliances.

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова
НАН України
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics of NAS of
Ukraine
Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 41
41, Nauki Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 525-40-20, 525-55-50
+380 (44) 525-83-42
market@isp.kiev.ua
info@isp.kiev.ua
www.semicond.kiev.ua
www.isp.kiev.ua

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України виконує
фундаментальні і прикладні дослідження і створює розробки в царині 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 хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України
Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 17
17, General Naumov Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-82-32, 422-96-85
+380 (44) 424-35-67
office@isc.goy.ua
isc-sec@isc.gov.ua
www.isc.gov.ua

Головні наукові напрямки інституту: теорія хімічної будови і реакційної
здатності поверхні твердих тіл; медико-біологічні та біохімічні проблеми
поверхні; 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 fireextinguishing 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.

Україна, 03680, м. Київ, пр-т Науки, 46
46, Nauky Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 525-98-41
+380 (44) 525-15-79
fesenko@iop.kiev.ua
www.iop.kiev.ua

Головна діяльність – фундаментальні наукові дослідження. Основні
напрямки досліджень: фізика конденсованого середовища, нанофізика та
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
STATE INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL
Білоцерківський національний аграрний університет
Bila Tserkva National Agrarian University
Україна, 09117, Київська обл., м. Біла Церква, площа Соборна, 8/1
8/1, Soborna Sqe., Bila Tserkva, Kyiv region, 09117, Ukraine
+380 (4563) 3-11-49
+380 (4563) 5-12-88
Nauka_@ukr.net
www.btsau.kiev.ua

В університеті навчається близько 10 тисяч студентів за 14 напрямами
підготовки на шести факультетах. В штаті університету 400 науковопедагогічних працівників, 12 академіків, 54 доктори наук, 241 кандидат наук. До
університетського центру належать шість коледжів і технікумів, п’ять науководослідних інститутів, 10 атестованих науково-дослідних лабораторій, Інститут
післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини,
Інститут європейської інтеграції, Навчально-науково-дослідний центр.
The university has about 10,000 students and employs about 400 scientific and
teaching staff, 12 academicians, 54 doctors of science, professors, 241 candidates
of sciences. The university comprises: 6 universities of 1-2 accreditation, research
institutions and agricultural production, 5 research institutes, 13 laboratories
problematic, Institute of Continuing Education managers and specialists of Veterinary
Medicine, Institute for European Integration, Training and Research Centre.

Вінницький національний аграрний університет
Vinnytsia national agrarian university
Україна, 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
3, Soniachna Str., Vinnytsia, 21008, Ukraine
+380 (432) 43-72-30, 57-46-06, 46-00-03
+380 (432) 57-45-75, 56-04-12
rector@vsau.org
www.vsau.org

Президент – доктор екон. наук, професор Калетнік Григорій Миколайович.
Нині університет є одним з найпрестижніших на Вінниччині багатопрофільним
вищим навчальним закладом I–IV рівнів акредитації, освіту в якому
здобувають близько 13 тисяч студентів. Його потужні науково-педагогічні
школи дають змогу готувати фахівців за всіма можливими спеціальностями,
яких потребує аграрний сектор економіки. У складі ВНАУ шість факультетів,
чотири навчально-наукових та три науково-дослідних інститути, науковоінноваційний центр новітньої сільськогосподарської техніки та технологій
та сім коледжів. Заклад готує фахівців за 19 спеціальностями та 26 фаховими
програмами, чий перелік з року в рік збільшується.
President is Grigory Kaletnik, Doctor of Economics, Professor.
Today the University is one of the most prestigious multi-institution of higher
education I-IV accreditation levels of Vinnitsa region, in which education gets
about 13 thousand students. Its powerful scientific and pedagogical schools
provide an opportunity to train specialists in all possible fields, which requires
the agricultural sector. VNAU has 6 faculties, 4 educational research and 3
research institutes, scientific innovation center of modern agricultural techniques
and technologies and 7 colleges. It qualify specialists in 19 specialties and 26
professional programs which list increases from year to year.

ДВНЗ «Запорізький національний університет»
Міністерства освіти і науки України
SHEI «Zaporizhzhya National University» of the Ministry of
Education and Science of Ukraine
Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66-Б
66-В, Zhukovskogo Str., Zaporizhzhya, 69600, Ukraine
+380 (61) 228-75-00
+380 (61) 764-45-46
zv@znu.edu.ua
www.znu.edu.ua

Запорізький національний університет – вищий навчальний заклад IV рівня
акредитації.
У складу університету є 17 факультетів, а також Економіко-правничий і
Торговий коледжі. ЗНУ має вісім навчальних корпусів, спортивний комплекс,
чотири гуртожитки, Наукову бібліотеку, видавництво, Обласну академічну
газету «Запорізький університет», інтернет-радіо «Університет», інтернетпортал «Пороги», локальну телевізійну мережу «Юніверс-ТБ», санаторій–
профілакторій, базу відпочинку «Славутич» на узбережжі Азовського моря та
біостанцію–профілакторій на острові Хортиця.
As a higher educational institution, Zaporizhzhya National University possesses
the highest possible (IVth) level of state accreditation.
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The structure of the university comprises 17 faculties, a college of Economics
and Law and a college of Trade and Commerce.
ZNU facilities include 8 study buildings, a sports center, 4 hostels, a Scientific
Library, a printing house, a regional academic newspaper “Zaporizhzhya
University”, internet-radio “University”, internet-portal “Porogy”, local TV
broadcasting network “Universe-TV”, a sanatorium, a recreation center “Slavutich”
located on the coast of Azov sea and a center of bioresearch in Khortitsa island.

Дніпропетровський державний аграрно-економічний
університет
Dnipropetrovsk’ State Agrarian University
Україна, 49600, м. Дніпропетровськ, вул. К. Ворошилова, 25
25, K. Voroshilova Str., Dnipropetrovs’k, 49600, Ukraine
+380 (56) 744-81-32
+380 (56) 744-08-67
info@dsau.dp.ua
www.dsau.dp.ua

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет є
провідним багатопрофільним вищим навчальним закладом IV рівня
акредитації з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
з найважливіших для сільськогосподарського виробництва з 13-ти напрямків.
До складу навчально-науково-виробничого центру ДДАЕУ, крім університету,
належать шість аграрних коледжів. За 92 роки своєї діяльності ВНЗ підготовив
понад 42 тисячі спеціалістів аграрного профілю. Колектив університету
успішно інтегрується у європейську і світову систему освіти і науки відповідно
до вимог Болонського процесу.
Dnipropetrovs’k State Agrarian-Economic University is the leading multi-branch
Higher Educational Establishment 4th level accreditation for training, aftertraining, and improving the qualification of specialists for agricultural production
in the most important out of 13 spheres. Training research and development centre
of DSAEU includes 6 agrarian colleges. More that 42000 specialists in agriculture
graduated from the University during 92 years of its existence.
The staff of University is successfully integrated into European and world systems
of science and education according to the Bologne process requirements.

Європейський університет
European university
Україна, 03115, м. Київ, бул-р Академіка Вернадського, 16-В
16-V, Academician Vernadsky Ave., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 450-64-90
+380 (44) 452-35-68
admission@kyiv.e-u.in.ua
www.e-u.in.ua

Факультет економіки та менеджменту; факультет інформаційних систем і
технологій; факультет безпеки підприємств; юридичний факультет; інститут
шоу бізнесу. Рівні підготовки: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст,
магістр; відділення післядипломної освіти; аспірантура, докторантура;
спеціалізована рада з захисту кандидатських дисертацій.
The faculty of economics and management; The faculty of information systems
and technologies; The faculty of business security; The faculty of law; Institute
show-business; level of training: junior specialist, bachelor’s degree, specialist`s
degree, master`s degree, doctoral degree school: postdoctoral degree school,
specialized board in PH.D. dissertations defense. Diploma of the national standard
and the diploma of European University.

Житомирський національний агроекологічний
університет
Zhytomyr National Agroecological University
Україна, 10008, м. Житомир, бул-р Старий, 7
7, Stary Blvd., Zhytomyr, 10008, Ukraine
+380 (412) 374-931
+380 (412) 221-402
ecos@znau.edu.ua
www.znau.edu.ua

Університет є науковим і культурним центром регіону, а також структурною
ланкою в системі безперервної екологічної освіти. В даний час університет є
великим комплексом з добре розвиненою інфраструктурою: вісім факультетів
(агрономічний, обліку та фінансів, інженерно-технічний, ветеринарної
медицини, екології, лісового господарства, економіки та менеджменту, а
також технологічний), чотири науково-інноваційні інститути.
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The University is a scientific and cultural centre of the region as well as a structural
link in the system of a continuing ecological education. At present the University
is a great complex with a well-developed infrastructure: 8 Faculties (those of
Agronomy, Accounting and Finance, Farm Engineering, Veterinary Medicine,
Ecology, Forestry, Economics and Management, as well as the Technological
Faculty), 4 research and innovation institutes.

Запорізька державна інженерна академія
Zaporizhzhya state engineering academy
Україна, 69006, м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 226
226, Lenin Ave., Zaporizhzhya, 69006, Ukraine
+380 (61) 236-90-34
+380 (61) 238-08-38
admin@zgia.zp.ua
www.zgia.zp.ua

Запорізька державна інженерна академія – IV рівень акредитації, заснована у
листопаді 1959 року.
У складі академії є гідроенергетичний і металургійний коледжі. Всього
навчається понад 4423 тисячі студентів за денною і заочною формами
навчання. Академія виконує повний цикл підготовки фахівців за
двоступеневою системою: перший ступінь – бакалавр з базових напрямів;
другий ступінь – спеціаліст або магістр.
В структурі академії є п’ять факультетів. Центр безперервної освіти проводить
на підготовчих курсах навчання учнів 10-х та 11-х класів. При академії
успішно функціонує аспірантура з 17 спеціальностей по шести галузях науки
і докторантура по трьох напрямках.
До послуг студентів – три бібліотеки, два гуртожитки, їдальні, спортивний
комплекс, санаторій–профілакторій, бази відпочинку на острові Хортиця та
березі Азовського моря.
Zaporizhzhya state engineering academy – IV level of accreditation founded in
November, 1959.
Hydroenergetic and Metallurgical colleges make up the part of the Academy.
There are 4423 thousand students in day and correspondance forms of training.
The Academy provides the total cyde of specialist or master degree programe.
The center of continuous education provides preparatory courses for school
children and college graduates. There is a post graduate departamtnt. It consists
of 17 professions in 6 areas of science. We also have a doktorante departament
in 3 directions. At students disposal there are 3 libraries, two hostels, canteens, a
gym, a sanatorium, recreation ctntres on Khortitsa Island and at the sea of Asov.

Інститут екології, природоохоронної діяльності та
туризму імені В. Чорновола, Національного університету
«Львівська політехніка»
Institute of ecology, nature protection and tourism named after
V. Chornovil, Lviv Polytechnic National University
Україна, 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 130
130, Gen. Chuprynka Str., Lviv, 79057, Ukraine
+380 (32) 258-32-18
+380 (32) 258-32-66
iept@lp.edu.ua
www.ldi.lviv.ua
www.lp.edu.ua/intu

Інститут готує бакалаврів за напрямами:
• екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване
природокористування;
• туризм;
• спеціалістів/магістрів за спеціальностями:
• екологія та охорона навколишнього середовища;
• екологічний контроль та аудит;
• інформаційні управляючі системи та технології;
• менеджмент природоохоронної діяльності;
• економіка довкілля і природних ресурсів.
Напрями наукової роботи: розроблення ресурсозбережних технологій і
природоохоронних заходів і комп’ютерне моделювання в екології та туризмі.
The Institute trains bachelors in the fields of:
• ecology, environment protection and sustainable nature use;
• tourism;
• and specialists/masters in:
• ecology and environment protection;
• environment monitoring and audit;
• information management systems and technologies;
• management of environment protection activities;
• economics of environment and nature resources.
Areas of scientific research: development of resource-saving technologies and
environment protection activities and computer modeling in ecology and tourism.
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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.kiev.ua
www.ipdo.kiev.ua

Інститут післядипломної освіти (ІV рівень акредитації) заснований 1969
р., проводить підвищення кваліфікації керівників і фахівців підприємств
харчової та переробної промисловості за акредитованими напрямами
(спеціальностями): економіка та підприємництво, менеджмент та
адміністрування; харчова промисловість і переробка сільськогосподарської
продукції; інформатика та обчислювальна техніка (інформаційні управляючі
системи та технології); енергетика та енергетичне машинобудування
(теплоенергетика, холодильні машини та установки).
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).

Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка
Ivan Ohienko Kamianets-Podilsky national university
Україна, 32300, Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський, вул. І. Огієнка, 61
61, І. Ohienko Str., Kamianets-Podilsky,
Khmelnitsky region, 32300, Ukraine
+380 (3849) 3-05-13, 3-16-01
+380 (3849) 3-07-83
fizkaf@ua.fm
www.kpnu.edu.ua

Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка є вищим
навчальним закладом IV рівня акредитації державної форми власності.
Університет засновано 17 серпня 1918 р. гетьманом України Павлом
Скоропадським. Першим ректором університету був відомий учений–
мовознавець, професор, активний учасник українського державотворення
Іван Огієнко.
Нині в університеті налічують 8 700 студентів. За роки існування підготовлено
близько 60 тисяч фахівців, понад 350 фахівців вищої кваліфікації – докторів
і кандидатів наук. При кафедрі фізики фізико-математичного факультету
працює науково-дослідна лабораторія напівпровідників, яка виконує повний
цикл синтезу та вирощування кристалів напівпровідникових сполук. Окремі
технологічні процеси захищені патентами України.
The Ivan Ohienko Kamyanets-Podilsky national University came into being on
August 17, 1918. Ivan Ohienko, a famous linguist, professor, and an active participant
in the creation of the Ukrainian state, was the first rector. The university has 8700
students nowadays. Since it was founded, this institution of higher learning has
trained over 60,000 specialists. Thousands of graduates from the establishment
went on to become experts in the field of pedagogy, scientists well-known for their
achievements both in Ukraine and abroad. In physics and mathematics faculty at the
Department of Physics a research laboratory of semiconductors is works. It performs
the complete cycle of synthesis and crystal growth of semiconductor compounds.
Some processes are protected by patents of Ukraine.

Київський національний торговельно-економічний
університет
Kyiv National University of Trade and Economics
Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19
19, Kioto Str., Kyiv, 02156, Ukraine
+380 (44) 544-74-14
+380 (44) 544-39-74
knteu@knteu.kiev.ua
www.knteu.kiev.ua

Вищий державний навчальний заклад, що має найвищий (IV) рівень акредитації
та статус національного. Лідер вищої освіти України. Виконує підготовку
бакалаврів і магістрів за 17 напрямами підготовки, 37 спеціальностями.
Функціонує аспірантура і докторантура. У складі університету п’ять
факультетів, 24 кафедри, Інститут вищої кваліфікації, Центр навчальноWWW.LABCOMPLEX.COM
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тренінгових фірм, Бізнес-інкубатор, Науково-дослідний фінансовий інститут,
16 відокремлених структурних підрозділів у 10 містах України.
Higher State institution that has the highest (IV) level of accreditation and national
status. The leader of higher education in Ukraine. Provides training of bachelors
and masters in 17 directions and 37 specialties. Provides post-graduate and
doctoral studies. The University has 5 faculties and 24 departments. Institute
of Higher Education. Technology Transfer Center, Educational and training
companies Center. Business Incubator, Scientific and Research Financial Institute,
16 structural subdivisions in 10 cities of Ukraine.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
60, Volodymyrs’ka Str., Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 239-33-33
+380 (44) 239-33-88
office.chief@univ.net.ua
www.univ.kiev.ua

Рік заснування – 1834, рівень акредитації – IV.
Ректор – Л.В. Губерський, академік НАН України, доктор філософських наук,
професор.
Структура: в університеті сім навчальних інститутів, 15 факультетів,
Навчально-науковий центр, Науково-дослідна частина, два коледжі, ліцей,
193 кафедри, 26 тисяч студентів.
В університеті працюють 640 професорів, докторів, з них 60 академіків і
член-кореспондентів НАН України, та 1 610 доцентів, кандидатів наук.
Форми навчання: денна, заочна. Діє аспірантура (1 670 аспірантів та ад’юнктів)
і докторантура (129 докторантів).
Університет має партнерські угоди з 214 університетами з 57 країн світу.
Year of Establishment – 1834.Level ofAccreditation – IV
Rector – L.V. Hubersky, Professor, PhD, Academician of the NASU.
Structure: The University comprises 7 Institutes, 15 departments, 1 Educational
and Scientific Centre, Scientificand Research Department, 2 Colleges, Lyceum,
193 chairs, 26 thousand of students.
University Academic and Research Staff: 640 scientists are Professors, Doctors of
Sciences, 60 of them are Academicians and Corresponding Members of the NASU
and more than 1,610 are Associate Professors, Doctorates.
Tuition Form: full-time, part-time. Postgraduate (1670) and Doctoral Curricula
(129) are available.
International Relations: The University has bilateral partnership agreements with
214 foreign educational and scientific institutions from 57countries.

Київський національний університет технологій та дизайну
Kyiv national university of technologies and design
Україна, 01011, м. Київ, вул. В. Немировича-Данченко, 2
2, V. Nemirovicha-Danchenko str., Kyiv, 01011, Ukraine
+380 (44) 256-29-75
+380 (44) 280-05-12
knutd@knutd.com.ua
www.knutd.com.ua

Головні напрямки діяльності:
1. Підготовка фахівців:
- для машинобудівної галузі, будівництва, сільського господарства та інших;
- вищої кваліфікації – докторів і кандидатів наук.
2. Перепідготовка спеціалістів післядипломної освіти для здобуття другої
вищої освіти.
3. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження.
4. Інтеграція університету у світовий освітній і науковий простір, підготовка
інженерних і наукових кадрів для зарубіжних країн.
KNTU is a higher educational establishment with the 4th level of accreditation,
that provides training specialists for Bachelor, Specialist, and Master degrees.
The main directions of the University activities are:
1. Training specialists
- for machine-building industry, building industry, agriculture and others;
- of higher qualification, Candidates and Doctors of Science.
2. Retraining specialists with the degree for obtaining second higher education.
3. Fundamental and applied research.
4. Integration of the University into the world educational and science
collaboration, training technical and research specialists for foreign countries.

Кременчуцький національний університет
імені М. Остроградського
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
Україна, 39600, Полтавська обл.,
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
20, Pershotravneva Str., Kremenchuk,
Poltava region, 39600, Ukraine
+380 (5366) 3-62-17
+380 (5366) 3-60-00
secr@kdu.edu.ua
nich@kdu.edu.ua
www.kdu.edu.ua

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(КрНУ) – провідний вищий навчальний заклад Полтавської області, є лідером
у створенні і впровадженні в навчальний процес передових методів і
засобів навчання, розробляє новітні технології та інноваційні системи для
промисловості регіону.
Стратегічним завданням університету є реалізація принципів та ідей
Болонської декларації, вихід на міжнародні стандарти освіти, забезпечення
конкурентоспроможності випускників.
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University (KrNU) is one of the
leading HEIs in the Poltava Region, which provides advanced tutorial techniques
with their implementation into training and development of high technologies
and innovative systems for the needs of local manufactures.
The major strategic concerns of the University are embodiment of the concepts
and principles of the Bologna Declaration, meeting the international standards
of education, and providing the alumni competitiveness.

Луганський національний аграрний університет
Lugansk National Agrarian University
Україна, 91008, м. Луганськ, городок ЛНАУ
Lugansk National Agrarian University,
Lugansk, 91008, Ukraine
+380 (642) 96-60-40
+380 (642) 96-71-13
rector@lnau.lg.ua
www.lnau.lg.ua

Kyiv National University of Technologies and Design is one of the leaders of higher
education in Ukraine. University trains specialists who possess knowledge of
production and management of enterprises and create their own business. For 80
years, the university prepared a lot of highly skilled professionals who work in Ukraine
and abroad. Among them are well-known public and political figures, scientists, heads
of departments, enterprises and organizations, leading Ukrainian designers etc.

Луганський національний аграрний університет – єдиний вищий навчальний
аграрний заклад у Донбасі, який засновано 1921 року та атестовано за IV
рівнем акредитації. Університет готує фахівців за 21 спеціальністю. Виконує
науково-дослідну роботу за тематикою, необхідною для сільгоспвиробництва.
Готує науково-педагогічні кадри з 17 спеціальностей в аспірантурі та
докторантурі. В структурі університету є вісім ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Луганської та Донецької областей.

Україна, 25030, м. Кіровоград, пр-т Університетський, 8
8, University Ave., Kirovograd, 25030, Ukraine
+380 (522) 55-92-34
+380 (522) 55-92-53
rektor@kntu.kr.ua
www.kntu.kr.ua

КНТУ – ВНЗ ІV рівня акредитації, що готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними
рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.
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В Луцькому НТУ виконують дослідження і розробки за пріоритетними
науковими напрямами: механіка деформівного твердого тіла; розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка; енергетика та енергоефективність;
раціональне природокористування. Працює п’ять
спеціалізованих
вчених рад, видаються сім фахових наукових збірників і журналів. Щороку
публікуються понад 40 монографій, захищаються близько 40 дисертацій,
організовуються понад 15 міжнародних наукових конференцій, отримуються
більше 50 охоронних документів на винаходи та корисні моделі.
In Lutsk National Technical University research and development is conducted in
the following priority research areas: Mechanics of deformable solid, Distribution
of productive forces and regional economy, Power-engineering and energy
efficiency, Environmental management. There are 5 specialized academic
councils, seven professional scientific collections and research journals are issued,
more than 40 books are published, more than 40 theses are defended, more
than 50 protective documents on inventions and useful models are obtained.

Львівський національний аграрний університет
Lviv National Agrarian University

Рік заснування – 1856. На шести факультетах (агротехнологій та екології,
економічний, механіки та енергетики, землевпорядний, будівництва та архітектури,
заочної освіти) університету навчаються за 15 напрямами та 19 спеціальностями
6,8 тис. студентів. Навчаються у коледжах університету 8,2 тис. студентів. На 37
кафедрах університету працюють більше 60 докторів наук та понад 350 кандидатів
наук. В структурі університету є: Інститут післядипломної освіти, Навчальнонауково-дослідний центр, Новаційний центр, п’ять ННДІ, лабораторії.
It was founded in 1856. It has 6 faculties (Agrotechnologies and Ecology,
Economics, Mechanization and Power Engineering, Land Surveying, Building and
Architecture, Correspondence Education) with more than 6,800 students who
are trained in 15 fields of courses and 19 specialties. About 8,200 students are
trained at 8 colleges. More than 60 Doctors in Sciences and Humanities and 350
Candidates in Sciences and Humanities provide education at the 37 departments
of the University. University structure: Institute of Post-Graduate Education,
Training and Research Center, Innovation Center, 5 research institutes, laboratories.

Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
Lviv National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies (The Gzhytskyj University of Lviv)
Україна, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50
50, Pekarska Str., Lviv, 79010, Ukraine
+380 (32) 239-26-43, 26-02-889
+380 (32) 275-67-95
admin@vetuniver.lviv.ua
www.vetuniver.lviv.ua

Lugansk National Agrarian University was founded in 1921 and at present is the
only higher agrarian educational establishment in Donbass of the IV accreditation
level. The University trains specialists in 21 specialities. The University conducts
scientific and research work in accordance with the themes necessary for
agroproduction. It trains scientific and pedagogical staff in 17 specialities by
postgraduate course and Doctorship course. The structure includes 8 higher
educational establishments of the I and II level of accreditation in Lugansk and
Donetsk region.

OFFICIAL CATALOGUE

Україна, 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75
75, Lvivska Str., Lutsk, Volyn region, 43018, Ukraine
+380 (332) 74-61-03
rector@lutsk-ntu.com.ua
www.lutsk-ntu.com.ua

Україна, 80381, Львівська обл., м. Дубляни, вул. В. Великого, 1
1, V. Velykoho Str., Dublyany, Lviv region, 80381, Ukraine
+380 (32) 22-42-335
+380 (32) 22-42-919
lnau@mail.lviv.ua
www.lnau.lviv.ua

Київський національний університет технологій та дизайну є одним з
лідерів сучасної вищої освіти. Університет готує спеціалістів, що володіють
технологічними процесами виробництва та можуть управляти підприємствами
і створювати власний бізнес. За 80 років існування університет підготував
багато висококваліфікованих фахівців, що працюють в Україні та за її межами.
Серед них відомі державні діячі, науковці, керівники відомств, підприємств,
організацій, провідні українські модельєри та дизайнери.

Кіровоградський національний технічний університет
Kirovohrad National Techical University

Луцький національний технічний університет
Lutsk national technical university

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Серед 22 аграрних ВНЗ України університет займає одне з перших місць за
кількістю викладачів з науковими ступенями та перше місце за кількістю
патентів про винаходи на одного викладача.
Щороку університет випускає понад одну тисячу висококваліфікованих
спеціалістів для народного господарства та бізнесу, його кафедри оснащені
сучасним обладнанням і лабораторною технікою.
Університет здійснює активні міжнародні обміни і співпрацює з багатьма
іноземними навчальними закладами Польщі, США, Угорщини.

Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ivan Franko National University of Lviv
Україна, 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
1, Universytetska Str., Lviv, 79000, Ukraine
+380 (32) 239-41-11
webmaster@lnu.edu.ua
www.lnu.edu.ua

Львівський національний університет імені Івана Франка – один з найдавніших
університетів Європи, що понад три з половиною століття творить свою історію.
OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Сьогодні університетська родина об’єднує понад 36 тис. студентів, аспірантів,
викладачів, науковців і працівників, які гідно продовжують естафету своїх
попередників. Завдяки їхній праці Університет став простором академічної
демократії і джерелом нових наукових пошуків.
У структурі Університету функціонують 17 факультетів, три коледжі, Інститут
післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. Готують фахівців
відповідно до отриманих ліцензій за 16 галузями, 52 напрямами та 91
спеціальністю.
Ivan Franco National University of Lviv is one of the oldest in Europe and is creating
it’s own history for more then 3 and a half centuries.
Nowadays, the academic community consists of 36,000 students, Phd students,
professors, researches and workers, who are worthily continuing the mission of
their precursors. Thanks to their work the University has became the academical
democracy space and the source of new scientific researches.
The University consists of 17 departments, 3 colleges, the Institute of extended
education and preuniversity trainings. Specialists are educated according to
license presented to 16 branches, 52 direction and 91 specialties.

Миколаївський національний аграрний університет
Mykolayiv National Agrarian University
Україна, 54020, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9
9, Paryzkoy Comuny Str., Mykolayiv, 54020, Ukraine
+380 (512) 34-10-82
+380 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua
www.mnau.edu.ua

Потужний освітній та науковий заклад півдня України. Готує кадри
для аграрного та економічного секторів. Підготовку проводять за 26
спеціальностями та 35 спеціалізаціями. В структурі університету є:
Вознесенський, Новобузький, Мигійський, Технолого-економічний коледжі
та Інститут післядипломної освіти. Університет підтримує тісні міжнародні
зв’язки з ВНЗ та освітньо-науковими організаціями зарубіжжя.
The University is a leading HEI of Southern Ukraine. It trains specialists for the
agricultural and economic sectors. Training is carried out in 26 specialties and 35
specializations. It has in his structure Voznesensky, Novobugsky, Myhiysky Colleges,
College of Technology&Economics and the Institute of Continuing Education. It has
close international links with HEIs, educational and scientific organizations abroad.

Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolayiv
Україна, 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24
24, Nikolska Str., Mykolayiv, 54030, Ukraine
+380 (512) 37-88-38
+380 (512) 37-88-15
office@mdu.edu.ua
www.mdu.edu.ua

Історія навчального закладу починається з Миколаївського учительського
інституту, заснованого 1913 року. У складі університету функціонують
чотири інститути, шість факультетів, відділ довузівської підготовки і коледж.
В університеті навчається майже 9 тисяч студентів за 14 галузями знань
та 33 напрямами підготовки і спеціальностями. У навчальному закладі
функціонують аспірантура, докторантура, проводять фундаментальні і
прикладні наукові дослідження.
Університет є членом Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum), Європейської Асоціації Науки та Освіти (EASE).
The history of the University begins with the establishment of the Teacher’s
Training Institute in 1913. Today the University consists of four institutes, six
faculties, Pre-Enrolment Training Center and one College. The University provides
training for 9 000 students in 14 fields of knowledge and 33 majors. The University
promotes postgraduate and doctorate study, fulfils fundamental and applied
science research. The University signed the Magna Charta Universitatum (Bologna,
2008), is a member of European Association of Science and Education (EASE).

Національна металургійна академія України
National Metallurgical Academy of Ukraine
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, 4
4, Gagarina Ave., Dnipropetrovs’k, 49005, Ukraine
+380 (56) 745-41-96
projdak@metal.nmetau.edu.ua
www.dmeti.dp.ua

Національна металургійна академія України (НМетАУ) IV рівня акредитації
заснована 1899 року. Навчаються понад 14 тис. студентів за держзамовленням
WWW.LABCOMPLEX.COM
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VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

чи на контрактній основі. Освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста,
магістра. Форми навчання: денна, заочна, екстернат, дистанційна. Склад
академії: вісім факультетів, 44 кафедри, центр післядипломної освіти,
перепідготовки та підвищення кваліфікації, регіональний центр освіти інвалідів,
центр підтримки кар’єри і працевлаштування, інститут інтегрованих форм
навчання, 1 010 викладачів (99 докторів наук, професорів, 380 кандидатів наук,
доцентів). В академії діють 14 наукових шкіл за 15 головними напрямками та дві
спеціалізовані вчені ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій.
National Metallurgical Academy of Ukraine (NMetAU) IV rivnya accreditation founded in 1899. There are over 14 thousand students in government contracts,
contract basis. Qualifying level Bachelor and Master. Forms of study: full-time,
part-time, external, remote. The Academy 8 faculties, 44 department, the center
of postgraduate education, training and professional development, regional
education center disabled, support center careers and employment, the institution
of integrated learning, 1010 teachers (99 doctors of science, professors, 380
candidates of sciences ). The Academy has 14 academic schools operate in 15 main
areas and 2 specialized scientific councils on candidate and doctoral dissertations.

Національний авіаційний університет
National Aviation University
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1
1, Kosmonavta Komarova Ave., Kyiv, 03680, 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.
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 гірничий університет, Державний ВНЗ
National Mining University, State University
Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, пр-т К. Маркса, 19
19, K. Marx Ave., Dnepropetrovsk, 49005, Ukraine
+380 (56) 745-05-60
+380 (56) 744-62-11
nmu@nmu.org.ua
www.nmu.org.ua

Національний гірничий університет заснований 1899 року. Університет
готує висококваліфікованих фахівців за 31 напрямом підготовки, серед
яких інженерний, комп’ютерний, економічний. НГУ – визнаний та відомий
не тільки в межах України, але й у всьому світі навчальний та науковий центр,
що підтверджено статусом дослідницького. Студенти мають можливість
отримати два дипломи – гірничого та університету, який є його міжнародним
партнером. Університет прийнято до низки престижних міжнародних
освітніх і наукових організацій.
National Mining University was founded in 1899. University prepares highly skilled
professionals for 31 field of study, including engineering, computing, economic.
NMU – a recognized and well-known not only in Ukraine but also throughut world
as a training and research center, which is confirmed by the status of the research.
Students have the opportunity to receive two diplomas – University of Mining,
which is our international partner. The University adopted a number of prestigious
international educational and scientific organizations.

Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут»
National technical university of Ukraine “Kyiv Polytechnic
Institute”
Україна, 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37
37, Peremohy Ave., Kyiv, 03056, Ukraine
+380 (44) 236-79-89 / довідкова, 406-85-57
+380 (44) 406-83-38
mail@kpi.ua
www.kpi.ua

Київський політехнічний інститут засновано 1898 року у складі чотирьох
відділень: механічного, сільськогосподарського, інженерного та хімічного.
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В університеті на 19 факультетах, 10 інститутах, 152 кафедрах за 118
спеціальностями навчаються 21 265 студентів, 851 аспірант, 33 докторанти.
Нині головною метою діяльності НТУУ «КПІ» є підготовка висококваліфікованих
фахівців і проведення наукових досліджень для «проривного» розвитку
економіки України по групі пріоритетних напрямків.
Kyiv Polytechnic Institute was founded in 1898 consisting 4 branches: mechanical,
agricultural, engineering and chemical.
It has about 30,000 students, including foreign students. It consists of 29 teaching
and research departments (10 institutes and 19 departments), 8 scientific research
centers, 12 research institutes, 14 research centers and 1 design bureau.
Today, the main goal of the KPI is to train highly qualified specialists and to
research for “breakthrough” Ukraine’s economic development priorities for the
group.

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 готує 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 належать Південний філіал НУБіП України
«Кримський агротехнологічний університет», два інститути, дев’ять коледжів
та один технікум. В НУБіП функціонують 12 ННІ, 12 НДІ, Українська лабораторія
якості та безпеки продукції, девять НДГ і станцій; 41 науково-дослідна та 22
проблемні наукові лабораторії.
Підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації виконують в
аспірантурі (за 80 спеціальностями) та докторантурі (за 64 спеціальностями).
Функціонує 19 спеціалізованих вчених рад з 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 colleges and 1 technical colleg. 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.

Національний університет водного господарства
і природокористування
National University of Water Management and Nature Resources
Use
Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11
11, Soborna Str., Rivne, 33028, Ukraine
+380 (362) 22-21-97
nds@nuwm.rv.ua
www.nuwm.rv.ua

Навчальний заклад заснований 1915 року.
В університеті функціонують 52 кафедри. Науковий потенціал – 682 викладачі,
з них понад 60 докторів наук, професорів і 360 кандидатів наук, доцентів.
Фахівців готують за 33 напрямами та 42 спеціальностями за освітньокваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр.
Наукову роботу проводять у галузях водного господарства, будівництва,
гідротехніки, водопостачання, водовідведення, природооблаштування,
сталого розвитку та охороні довкілля.
Educational establishment was founded in 1915. The 52 departments are being
functioned in the University. Research potential – 682 lecturers, including 60
Doctors of Sciences, Professors and 360 PhDs, Associate Professors. Academic
training is being carried out in 33 areas and 42 specialties in accordance with
education qualification programs for Bachelors and Masters Degrees. Research
work is being carried out in spheres of water management, construction, hydraulic
engineering, water supply and disposal, environmental engineering, sustainable
development and environment protection.
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Національний університет харчових технологій
National University of Food Technologies
Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68
68, Volodimirska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 289-01-02
info@nuft.edu.ua
www.nuft.edu.ua

Національний університет харчових технологій – потужний навчальнонауковий комплекс, знаний і глибоко шанований не лише в Україні,
але й далеко за її межами. Це єдиний в Україні вищий технічний заклад
освіти, у якому готують висококваліфікованих фахівців різних освітньокваліфікаційних рівнів – від «молодшого спеціаліста» до «магістра» – за 155
освітніми програмами для високотехнологічних галузей економіки.
National University of Food Technologies – a powerful educational complex,
known and deeply respected not only in Ukraine but also abroad. It is Ukraine’s
only higher technical educational institution, which trains highly qualified
specialists in different educational levels – from “junior specialist” to “master” –
the 155 educational programs for the food, meat, dairy, pharmaceutical,
perfumery and many other industries.

Національній аерокосмічний університет
імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут»
National aerospace university «Kharkiv aviation institute»
Україна, 61070, м. Харків, вул. В. Чкалова, 17
17, V. Chkalova Str., Kharkiv, 61070, Ukraine
+380 (57) 315 11-56
+380 (57) 315-11-31
khai@khai.edu
www.khai.edu

Харківський авіаційний інститут створено у 1930 р. ХАІ – це єдиний в Україні
вищий навчальний заклад, що проводить комплексну підготовку фахівців
для авіаційно-космічної галузі. В університеті на 10 факультетах навчається
понад 10 000 студентів.
Науковці ХАІ розробляють нові зразки авіаційно-космічної техніки, технології
її створення, інформаційні технології для забезпечення виробництва та
функціонування виробів АКТ.
The National Aerospace University “KhAI” was founded in 1930. KhAI is a unique
higher educational institution in Ukraine where specialists for aerospace area
are having complex training. At present about 10,000 students are trained at the
University on 10 faculties.
The scientific specialists of KhAI takes part in area of creating of aerospace
engineering and in area of using those elaborations in other manufacturing areas.

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 – сучасний інноваційний
науково-навчальний центр підготовки висококваліфікованих кадрів для
народного господарства. У складі академії є п’ять інститутів, 12 факультетів
денної та заочної форм навчання, технічний коледж, три технікуми, 48 кафедр.
Навчається близько 14 тис. студентів за 19 напрямами, 39 спеціальностями
та 195 спеціалізаціями і програмами підготовки, функціонує аспірантура
та докторантура, три спеціалізовані вчені ради з захисту докторських і
кандидатських дисертацій.
Про міжнародне визнання Академії свідчать договори про співпрацю з
зарубіжними університетами та гранти на проведення наукових досліджень.
Діяльність Академії визнана європейськими освітніми та науковими
центрами. Академія є дійсним членом 11 міжнародних асоціацій. ОНАХТ
2014 року отримала сертифікат ISO 9001:2008 від представників компанії
TUV з німецькою акредитацією.
Odesa National Academy of Food Technologies (ONAFT) is a modern innovative
scientific center for training of highly qualified personnel for the national economy.
The Academy includes six institutes, 12 faculties of full-time and correspondence
education, technical college, 3 technical schools, 48 departments. The Academy
has about 14,000 students in 19 areas, 39 specialties and 195 specializations
and training programs, postgraduate and doctoral works, 3 specialized scientific
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councils for doctoral and master’s theses. 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.
Odessa National Academy of Food Technologies in 2014 received the ISO
9001:2008 certificate from the company “TUV” with the German accreditation.

Одеський національний політехнічний університет
Odesa National Polytechnic University
Україна, 65044, м. Одеса, пр-т Шевченко, 1
1, Shevchenko Ave., Odesa, 65044, Ukraine
+380 (48) 705-83-01
+380 (482) 34-42-74
opu@opu.ua
www.opu.ua

Найстаріший вищий технічний навчальний заклад на півдні України.
За роки існування одеські політехніки зробили значний внесок у розвиток
української та світової науки і техніки, у підготовку фахівців для народного
господарства. Університет постійно розвиває творчі зв’язки з підприємствами,
фірмами та організаціями, навчальними та науково-дослідними закладами
України і закордоних держав; університет відкритий для співпраці з усіма,
хто прагне допомогти розвитку вищої школи України.
Oldest higher technical educational establishment in the south of Ukraine.
Throughout the years, Odesa Polytech graduates made a considerable contribution
to the development of Ukrainian and global science and technology as well as
have educated many national economy specialists. The university is constantly
developing creative relationships with enterprises, companies and organizations,
academic and research institutions of Ukraine and foreign countries; University
is open for cooperation with every person who wants to make a contribution
into development of the higher education in Ukraine.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Odesa I.I. Mechnikov National University
Україна, 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
2, Dvoryanska Str., Odesa, 65082, Ukraine
+380 (48) 723-52-54
+380 (48) 723-35-15
rector@onu.edu.ua
www.onu.edu.ua

Одеський національний університет засновано 13 травня 1865 р. Він посідає
чільне місце у формуванні освітянської системи та розвитку наукових
досліджень в Україні.
Наукові дослідження в ОНУ виконують на 15 факультетах та інститутах і
підрозділах науково-дослідної частини (11 наукових і науково-навчальних
центрів і 16 науково-дослідних лабораторій).
Наукові дослідження також забезпечують: Наукова бібліотека, Ботанічний
сад, Гідробіологічна станція, Петрографо-мінералогічний музей, Зоологічний
музей, Палеонтологічний музей.
ОНУ відповідно до робочих програм міжнародних угод з університетами та
НДІ співпрацює з 180 організаціями з понад 50 країн світу.
Odesa National University was founded 13 May, 1865. It takes an important place
in shaping the educational system and the development of research in Ukraine.
The research in ONU are performed in 15 departments and institutions and units
of scientific research section (11 scientific-research and training centers and 16
research laboratories).
The Research also are provides by: Research Library, Botanical Gardens,
Hydrobiological Station, Petrography-Mineralogical Museum, Zoological
Museum, Paleontological Museum.
Odessa University is in accordance with the work programs of international
agreements with universities and research institutes and is working with 180
organizations in over 50 countries.

Подільський державний аграрно-технічний університет
State Agrarian and Engineering University in Podilya
Україна, 32316, Хмельницька обл.,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13
13, Shevchenko Str., Kamenets-Podilsky,
Khmelnytsky region, 32316, Ukraine
+380 (3849) 2-52-18
+380 (3849) 3-92-20
main@pdata.kp.km.ua
www.pdatu.edu.ua

Подільський державний аграрно-технічний університет є провідним і
багатопрофільним вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації з
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підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з 15-ти
напрямів у галузі сільськогосподарського виробництва.
У шести інститутах і факультетах навчаються понад 5 тис. студентів, а
викладацьку та наукову роботу виконують близько 400 науково-педагогічних
працівників, з них 29 докторів наук, професорів і 210 кандидатів наук,
доцентів.
State Agrarian and Engineering University in Podilya is a leading and
multidisciplinary higher educational institution of IV level accreditation for
training, retraining and capacity buildings of specialists in 15 directions of
agricultural production.
In 6 institutes and faculties are trained five thousand students, teaching and
research work carried out by about 400 scientific and pedagogical staff, including
29 doctors, Professors and 210 candidates of science, and docents

Полтавська державна аграрна академія
Poltava State Agrarian Academy
Україна, 36003, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3
1/3, G. Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine
+380 (532) 50-02-73
pdaa@pdaa.com.ua
www.pdaa.edu.ua

Полтавська державна аграрна академія (ПДАА) – вищий навчальний заклад
IV рівня акредитації. У складі академії є шість інститутів, сім факультетів,
сім коледжів і технікумів, інститут післядипломної освіти та дорадництва,
центр довузівської підготовки, ліцей, центр кар’єри, віварій, дослідне поле,
санаторій–профілакторій, спортивно–оздоровчий табір.
В академії виконують плідну наукову роботу з питань селекції озимої пшениці,
гороху, проса, сої; органічного землеробства; альтернативних джерел енергії
та багатьох інших напрямів. Академія має міцні міжнародні зв’язки з 16
країнами світу.
Історія вузу свідчить, що ПДАА була й залишається флагманом науки з
європейською якістю української освіти.
Poltava State Agrarian Academy (PSAA) is a higher educational establishment of
4th level of accreditation. PSAA includes 6 institutes, 7 departments, 7 colleges
and technical schools and the centre of pre-enter training, vivarium, research
field, sanatorium, sports camp.
The scientists of the Academy carry out active research work in different branches
of agricultural production such as: selection of winter wheat, peas, millet,
soybeans; organic farming; alternative energy and many other areas. Poltava
State Agrarian Academy collaborates with 16 countries in the world. The history
of Academy shows that PSAA has been scientific leader with European quality of
Ukrainian education.

Полтавський національний технічний університет
імені Ю. Кондратюка
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University
Україна, 36011, м. Полтава, Першотравневий пр-т, 24
24, Pershotravneva Ave., Poltava, 36011, Ukraine
+380 (532) 56-98-94
+380 (532) 27-33-24
rector@pntu.edu.ua
www.pntu.edu.ua

Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації заснований 19.08.1930 р.
На восьми факультетах навчаються 10 тисяч студентів за напрямами:
архітектура, будівництво, комп’ютерні науки, економіка, менеджмент,
механіка, нафтогазова справа, філологія та ін. Здійснюється військова
підготовка студентів. Міжнародні зв’язки з ВНЗ Великої Британії, Німеччини,
Китаю, Бельгії, Швеції, Латвії, Польщі, Туркменістану. Матеріально-технічна
база охоплює дев’ять корпусів; нафтогазовий полігон; 65 лабораторій; 54
комп’ютерні класи; чотирі читальні зали; студентське містечко з п’ятьма
гуртожитками, чотири спортзали, стадіон, навчально-оздоровчий комплекс
«Ворскла».
Higher education institution of IV level was founded on August 19, 1930. On
8 faculties has trained nearly 10,000 students of main scientific directions:
architecture, construction, computer science, economics, management,
mechanical engineering, oil and gas deal, philology and others. University
provides military training for students. The international relations with universities
of the UK, Germany, P.R. China, Belgium, Sweden, Norway, Latvia, Poland,
Turkmenistan. Material and technical base includes 9 buildings, oil and gas
polygon , 65 laboratories; 54 computer labs; 4 reading rooms; student campus
with 5 dormitories; 4 gyms, stadiums, sport field; educational and recreational
complex “Vorskla”.
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Прикарпатський національний університет
імені В. Стефаника
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57
57, Shevchenko Str., Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine
+380 (342) 75-23-51
+380 (3422) 3-15-74
inst@pu.if.ua
www.pu.if.ua

Наукову роботу в університеті виконують відповідно до пріоритетних
напрямків розвитку науки і техніки у восьми інститутах, на шести факультетах,
а також у 22 навчально-наукових підрозділах.
Нині штатна чисельність науково-педагогічних працівників становить 988
осіб. Відсоток науково-педагогічних працівників з науковими ступенями
дорівнює 74,7%. На даний час в університеті працює 89 докторів і 649
кандидатів наук.
В університеті працюють сім спеціалізованих вчених рад за 15 науковими
спеціальностями.
Research work at the University is performed according to the priority areas
of science and technology in 8 institutes, 6 faculties and 22 educational and
scientific departments.
Now the full number of scientific and pedagogical workers is 988 people. The
percentage of scientific and pedagogical workers with academic degrees
is 74.7%. Currently University has 89 doctors and 649 candidates of science.
The University has seven specialized academic councils in 15 specialties.

Сумський державний університет
Sumy State University
Україна, 40007, м. Суми, вул. М. Римського-Корсакова, 2
2, М. Rymskogo-Korsakova Str., Sumy, 40007, Ukraine
+38 (0542) 33-10-81
kanc@sumdu.edu.ua
www.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет – навчальний заклад європейського типу
з високорозвиненою ІТ- та телекомунікаційною інфраструктурою. У ньому
навчається понад 16 тис. осіб за різними формами навчання освітньокваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст»,
«магістр» з 60 спеціальностей 40 напрямів 23 галузей знань. Здобувають
освіту близько 1 400 іноземних студентів з понад 50 країн світу.
SSU is Alma-mater for 16,000 students from over 50 countries of the world. It is
in top 3 classical universities of Ukraine and top 5 by international web-ranking
Webometrics. About 1 000 academics teach on 60 specialties of 23 fields of
knowledge. Modern IT facilities prove advanced e-learning technologies. Being
a signatory of Magna Charta Universitatum, a partner of 120 universities and an
active participant of EU grant programs, SSU is on the forefront of international
collaboration.

Сумський національний аграрний університет
Sumy National Agrarian University
Україна, 40021, м. Суми, вул. О. Кірова, 160
160, О. Kirov Str., Sumy, 40021, Ukraine
+380 (542) 787-421, 787-422
+380 (542) 223 -350
admin@sau.sumy.ua
www.sau.sumy.ua

Сумський національний аграрний університет – освітній центр IV рівня
акредитації, який проводить підготовку спеціалістів для агропромислового
комплексу з поглибленим вивченням іноземних мов та інформатики з цілої
низки акредитованих спеціальностей. У колективі працюють 69 докторів
наук, професорів і 269 кандидатів наук, доцентів. Науково-дослідна робота
зосереджена у 19 наукових лабораторіях.
Sumy National Agrarian University is a higher educational institution of the fourth
accreditation level, which conducts training of specialists for the agricultural
sector with in-depth study of foreign languages and computer science on a
range of accredited professions.
The University employs 69 doctors, professors and 269 Candidates of
Sciences, associate professors. Research work is concentrated in 19 research
laboratories.
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Таврійський державний агротехнологічний університет
Tavria State Agro-Technological University
Україна, 72312, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, пр-т Б. Хмельницького, 18
18, B. Khmelnytsky Ave., Melitopol’,
Zaporizhia region, 72312, Ukraine
+380 (619) 42-06-18
+380 (619) 42-24-11
office@tsaa.org.ua
www.tsaa.org.ua

Таврійський державний агротехнологічний університет – регіональний
університетський центр, акредитований за ІV рівнем, у складі якого є:
навчально-науковий інститут заочної та дистанційної освіти, п’ять факультетів,
шість коледжів, чотири науково-дослідні інститути, інститут післядипломної
освіти і дорадництва. В ТДАТУ навчається понад 10 тисяч студентів, які
здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. В університеті діють аспірантура,
докторантура, спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій. ТДАТУ першим
серед аграрних університетів України пройшов сертифікацію системи
менеджменту якості під час надання освітніх послуг відповідно до вимог
міжнародного стандарту ISO 9001:2008.
Tavria State Agro-Technological University has formed into Regional University
Center accredited as having the 4th level and including education and research
distance learning Institute, up-grading and extension center, 5 faculties, 33
departments, 6 colleges, 4 research centers. More than 10 000 students are
being trained for getting higher education in accordance with education and
qualification levels: junior specialist, bachelor, specialist, master. Post graduation
courses as well as specialized scientific council for dissertation defense function
at the University. TSATU was the first among agrarian Universities in Ukraine to
be certificated in education and training quality assessment management
according to international standards ISO 9001:2008.

Тернопільський національний технічний університет
імені І. Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Україна, 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
56, Ruska Str., Ternopil, 46001, Ukraine
+380 (352) 52-41-81
+380 (352) 25-49-83
univ@tu.edu.te.ua
www.tntu.edu.ua

В складі ТНТУ дев’ять факультетів, три коледжі, 19 науково-дослідних
лабораторій. Готують бакалаврів за 26 напрямами, спеціалістів за 25 і магістрів
за 26 спеціальностями. Функціонують аспірантура за 22 спеціальностями,
докторантура, п’ять спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій
за вісьмома спеціальностями. Тематика наукових проектів: дистанційне
зондування Землі, екологічний моніторинг, розробки мікро- та міні ГЕС,
малообертові вітрогенераторні установки, високоефективні джерела
живлення, кавітаційні системи очищення води та інші. Функціонує науковий
парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля». Діють ліцензії на
виконання НДР і ДКР, зокрема з енергетичного аудиту.
University consists of 9 departments, 3 colleges, 19 research laboratories. Training
of Bachelors of Science is being conducted in 26 fields, Specialists – in 25 fields,
Masters of Science – in 26 fields. Postgraduate studies are being conducted in 22
fields, there are also doctoral studies, university has 5 specialized Scientific Councils
of theses defence in 8 specialities. The themes of the scientific projects include
remote sensing of Earth; ecological monitoring; development of micro and mini
hydroelectric power stations; little-circulating wind-powered generator settings;
high-efficiency energy sources; cavitating systems of water treatment and etc.
The Science Park “Innovation & Investment Cluster Ternopil” is functioning in the
university. TNTU has a number of licenses to perform research and experimentaldesign work, in particular, it has the right to perform work on energy audit.

Ужгородський національний університет, ДВНЗ
Uzhhorod National University, SHEI
Україна, 88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46
46, Pidhirna Str., Uzhgorod,
Transcarpathian region, 88000, Ukraine
+380 (3122) 3-33-41, 3-61-36
official@uzhnu.edu.ua
www.uzhnu.edu.ua

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний
університет» належить до класичних університетів України. Має найвищий –
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IV-й рівень акредитації. Ректор – доктор медичних наук, професор Володимир
Іванович Смоланка.
Гордість університету – 144 доктори наук, професори, 684 кандидати
наук, доценти, 12 лауреатів Державних премій, 57 заслужених діячів, два
член-кореспонденти Національної академії наук, два член-кореспонденти
державних галузевих академій наук України.
Університет співпрацює з 70 партнерами з 17 країн. Він є відповідальним від
України за освітньо-наукову взаємодію з Придунайськими країнами.
The state higher educational institution, «Uzhhorod National University», belongs
to classic universities of Ukraine. It holds the highest accreditation level. Rector –
Professor, Doctor of Sciences (Medical) Smolanka Volodymyr Ivanovych.
The University takes pride in its 144 doctors of sciences, 684 candidates of sciences,
12 laureates of State prize, 57 Doctors Honoris Causa, 2 corresponding members
of the National Academy of Science, 2 corresponding members of the branches
of the National Academy of Science of Ukraine, and numerous professors and
associate professors.
The University keeps friendly ties with 70 partners from 17 countries. It represents
Ukraine in the educational and scientific cooperation with the PreDanube
countries.

Українська державна академія залізничного транспорту
Ukrainian State Academy of Railway Transport
Україна, 61050, м. Харків, пл. Л. Фейєрбаха,7, к. 1.318
Apt. 1.318, 7, L. Feyerbakh Sqr., Kharkіv, 61050, Ukraine
+380 (57) 730-10-05
+380 (57) 771-46-83
nich@kart.edu.ua
www.kart.edu.ua

Українська державна академія залізничного транспорту – це сучасний вищий
навчальний заклад IV рівня акредитації з високою міжнародною репутацією
в галузі освіти та наукових досліджень. В академії навчається понад 10 тисяч
студентів, в тім числі іноземних, які отримують ступінь спеціаліста, бакалавра,
магістра. Академія налічує 35 кафедр, серед яких 18 випускових, за денною та
заочною формами навчання проводять підготовку фахівців за 15 напрямами
та 19 спеціальностями.
Ukrainian State Academy of Railway Transport is a modern higher educational
institution of the IV level of accreditation with an international reputation in the
field of education and research. The Academy has trained more than 10 thousand
students, including foreign, who receive the degree of specialist, baccalaureate,
master. The Academy has 35 departments, including 18 producing, full-time and
distance learning trains specialists in 15 directions and 19 specialties.

Уманський національний університет садівництва
Uman National University of Horticulture
Україна, 20305, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1
1, Instytutska Str., Uman, Cherkasy region, 20305, Ukraine
+380 (4744) 3-20-11
+380 (4744) 3-20-41
udau@udau.edu.ua
www.udau.edu.ua

Заснований 1844 року. Вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації
виконує підготовку фахівців на шести факультетах за 12 напрямами та 17
спеціальностями. Функціонують: 11 науково-дослідних лабораторій, наукова
бібліотека, навчально-науково-виробничий відділ, Інститут післядипломної
освіти та дорадництва, відділення довузівської підготовки, докторантура з
сімома та аспірантура з 19 спеціальностями, три спеціалізовані вчені ради з
захисту дисертацій, центр комп’ютерного і технічного забезпечення, центр
культури і виховання, спортивно-оздоровчий комплекс. В складі університету
є Агротехнічний (м. Умань), Городищенський, Тальнівський, Тальянківський,
Шевченківський коледжі, Ананьївський державний аграрно-економічний та
Чигиринський технікуми.
Ласкаво запрошуємо абітурієнтів до вступу в наш університет.
The University was founded in 1844. The higher educational establishment
of IV accreditation level stage education is implemented at 6 faculties which
account 12 directions and 17 specialties. The University has 11 research
laboratories; research library; the scientific field-study department; the
Postgraduate Institute, the Institute of Doctoral Candidacy at 7 specialties
and post-graduate study at 19 specialties; 3 specialized academic councils of
dissertations’ defence; computer and technical providing center; cultural and
upbringing center; sport and health-improving center. The University includes
the Agrotechnical College (Uman), colleges of Gorodysche, Tal’ne, Talyanky,
Shevchenkove, Ananiiv state agro-economical technical school and technical
(secondary) school of Chygyryn.
Dear entrants, welcome to our University!
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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMPROM

VII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES PHARMPROM

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

Харківський національний аграрний університет
імені В.В. Докучаєва
Kharkiv National Agrarian University named
after V.V. Dockuchajev
Україна, 62483, Харківська обл., с. Комуніст,
навч. містечко ХНАУ, корп.. 1, к. № 313
Room N313, build. 1, students’ campus of KhNAU,
village Communist, Kharkiv region, 62483, Ukraine
+380 (57) 709-03-00
+380 (572) 70-03-10
office@knau.kharkov.ua
www.knau.kharkov.ua

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва – вищий
навчальний заклад IV рівня акредитації. Заснований 5 жовтня 1816 р. За роки
існування в університеті підготовлено понад 50 тис. фахівців–аграріїв для
України та для 77 країн світу. Університет є фундатором більше 10 сучасних
наукових шкіл, відомих в Україні та за кордоном.
У складі університету налічують сім факультетів, 34 кафедри. Університет готує
бакалаврів за дев’ятьма напрямами підготовки, магістрів 12 спеціальностями,
проводить підготовку іноземних громадян за базовими напрямами та до
вступу у ВНЗ.
Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dockuchajev is a higher
educational establishment of the 4th level of accreditation. It was founded by
the decree of emperor Alexander as an institute of tillage farming on the 5th
of October 1816. More than 50 thousand specialists in agriculture have been
trained for Ukraine as well as for 77 countries of the world. The University is
a founder of more than 10 modern scientific schools well –known in Ukraine
and abroad.
The University has 7 departments; 34 chairs. The University trains bachelors in 9
fields of study, masters in 12 specialities as well as foreign students in the main
fields and for entering the higher educational establishments.

Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені П. Василенка
Kharkiv P. Vasylenko National Technical University of Agriculture
Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 44
44, Artema Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 700-38-88
+380 (57) 700-39-14
info@khntusg.com.ua
www.khntusg.com.ua

ХНТУСГ – єдиний, провідний ВНЗ України інженерно-технічного с/г профілю,
у якому є ННІ: механотроніки і систем менеджменту, енергетики та
комп’ютерних технологій, технічного сервісу, переробних і харчових
виробництв, бізнесу і менеджменту, дистанційного навчання, післядипломної
освіти; деканат по роботі з іноземними громадянами, науково-дослідний
технологічний інститут, інститут інноваційного менеджменту, коледж
переробної та харчової промисловості, Вовчанський технікум, навчальний
центр.
KhNTUA is the only leading higher education institution in Ukraine of engineering,
technical, agricultural type. It includes Education and Research Institutes:
Mechatronics and Management Systems, Electrical Engineering and Computer
Technologies, Technical Service, Processing and Food Technologies, Business
and Management, Distance Education, Post-Diploma Education; International
Students’ Department; Technological Research Institute, Institute of Innovation
Management etc.

Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
V. N. Karazin Kharkiv National University
Україна, 61022, м. Харків, Майдан Свободи, 4
4, Svobody Sqe., Kharkiv, 61022, Ukraine
+380 (57) 705-12-36
+380 (57) 705-02-41
info@karazin.ua
www.univer.kharkov.ua

Один із найстаріших університетів Східної Європи. Заснований у листопаді
1804 року з ініціативи видатного просвітителя В.Н. Каразіна згідно з
грамотою Олександра І.
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Історія університету є невід’ємною частиною інтелектуальної, культурної та
духовної історії України.
Єдиний в Україні, де навчалися і працювали три лауреати Нобелівської
премії – біолог Ілля Мечников, економіст Семен Кузнець, фізик Лев Ландау.
Співпрацює з університетами та науковими установами різних країн усіх
континентів світу.
Karazin University is one of the oldest universities in Eastern Europe. It was
founded in November 1804 by the decree of Alexander I, on the initiative of the
distinguished enlightener V.N. Karazin. The history of the University is an integral
part of the intellectual, cultural and spiritual history of Ukraine. Karazin University
is the only one in Ukraine to have trained and employed three Noble Prize
laureates: biologist Illya Mechnikov, economist Simon Kuznets and physicist Lev
Landau.

Херсонський державний університет
Kherson State University
Україна, 73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27
27, 40 Rokiv Zhovtnya Str., Kherson, 73000, Ukraine
+380 (552) 22-62-63
+380 (552) 32-67-05
office@kspu.edu
www.kspu.edu

Чернівецький регіональний навчальноконсультативний центр кадрів АПК
Chernivtsi Regional Educational Advising Center staff agriculture
Україна, 58026, м. Чернівці, вул. Каштанова, 53
53, Kashtanova Str., Chernivtsi, 58026, Ukraine
+380 (372) 52-91-34, 56-68-75
+380 (372) 52-91-34

Чернігівський національний технологічний університет
Chernihiv National University of Technology
Україна, 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
95, Shevchenko Str., Chernihiv, 14027, Ukraine
+380 (4622) 3-16-51
+380 (4622) 3-42-44
cstu@stu.cn.ua
www.stu.cn.ua

Вид діяльності: освіта.
- підвищення кваліфікації працівників і спеціалістів підприємств, організацій,
установ агропромислового комплексу;
- підготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового
комплексу;
- інформаційно-консультативне та методичне забезпечення агропромислового комплексу.

Чернігівський національний технологічний університет – єдиний в області
багатопрофільний навчально-науковий центр з системою безперервної
освіти, яка охоплює школи, коледжі, університет, аспірантуру та докторантуру.
Освітня діяльність університету за програмами освітньо-кваліфікаційних
рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»
сертифікована за міжнародною системою стандартів якості ISO 9001.

Type of activity: education.
- Training of staff and specialists of enterprises, organizations, institutions of
agriculture;
- Education and training workforce agriculture;
- Information and advisory and guidance of agriculture.

Chernihiv National University of Technology – the only one in the oblast a
multidisciplinary educational and scientific centre with the system of continuing
education that includes: schools, colleges, a university, postgraduate and
doctoral studies. The educational activity of the university after the programmes
of educational and qualification levels “junior specialist”, “bachelor”, “specialist”.
“master” is certified by the international system of quality standards ISO 9001.

Рівень акредитації – ІV.
Форма навчання: денна, заочна, екстернатна.
ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Бюджетна та контрактна форми фінансування.
Факультети: біології, географії і екології; дошкільної та початкової освіти;
економіки та менеджменту; іноземної філології; культури та мистецтв;
перекладознавства; природознавства, здоров’я людини і туризму; психології,
історії та соціології; технологій та сфери обслуговування; фізики, математики
та інформатики; фізичного виховання та спорту; філології та журналістики;
юридичний.
Level of accreditation – IV.
Mode of study: full-time, part-time, external.
Educational and qualification level: bachelor, specialist, master.
State-subsidized and contract forms of financing.
Faculties: Faculty of Biology, Geography and Ecology; Faculty of Pre-school
and Elementary Education; Faculty of Economics and Management; Faculty of
Foreign Philology; Faculty of Culture and Arts; Faculty of Translation; Faculty of
Natural Science, Human’s Health and Tourism; Faculty of Psychology, History and
Sociology; Faculty of Engineering and Technology; Faculty of Physics, Mathematics
and Informational Technologies; Faculty of Physical Education and Sport; Faculty
of Philology and Journalism; Faculty of Law.

Черкаський державний технологічний університет,
кафедра хімії та хімічної технології неорганічних
речовин
Cherkasy State Technological University, Department of
Chemistry and Chemical Technology of Inorganic Substances
Україна, 18006, Черкаси, бул-р Шевченка, 460
460, Shevchenko blvd., Cherkasy, 18006, Ukraine
+380 (472) 71-00-92
+380 (472) 73-02-21, 71-00-94
chdtu-cherkasy@ukr.net
ozon_gs@rambler.ru
www.chdtu.edu.ua

В ЧДТУ на кафедрі ХХТНР проводять дослідження і розробки з таких наукових
напрямів: ресурсо- та енергозбереження, пов’язане з переробкою різних
видів відходів, виробництвом альтернативних видів палива, інтенсифікацією
процесу горіння традиційних палив; зниження токсичності відпрацьованих
димових газів і газів, що відходять; використання попередньо озонованих
розчинів при екстракорпоральній очистці крові та вибіркового розкладання
злоякісних пухлин.
In Cherkasy State Technological University at the Department of Chemistry and
Chemical Technology of Inorganic Substances experiments and developments
conducted in the following ways: resource and energy conservation, which is
connected with the processing of various kinds of waste, production of alternative
fuels, intensification of combustion process оf conventional fuels; reducing of the
exhaust flue gases; using pre-ozonized solutions in the extracorporeal cleaning
of blood and samples of decomposition tumor.
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[iito] Business Intelligence
4, Süder Str., Bremen, 28199, Germany
+49 (421) 988-91-73
info@iito.de
www.iito.de

[iito] Бізнес Інтелліженс - компанія з Німеччини, орієнтована на міжнародну
індустрію в області біомедицини. [iito] створила і підтримує три інтернет
портали та твіттер канал. Life-Sciences-Europe.com - інтернет портал про
європейську біомедицину. Life-Sciences-Germany.com - ваш англомовний
путівник у світі немецкоговорящей біомедицини в Європі. Mass-Spec-Capital.
com - бізнес інтернет портал про міжнародну індустрію в області масспектрометрії. iitoLifeScience пропонує Вам щоденні новини в Твіттері.
[iito] Business Intelligence is a German firm focussedfocused on the international
life sciences industry. [iito] provides 3 business web portals and a complementary
twitter channel. Life-Sciences-Europe.com is a web portal for the European life
sciences. Life-Sciences-Germany.com is your English-language doorway to the
life sciences in German-speaking Europe. Mass-Spec-Capital.com is a business
web portal for the worldwide mass spectrometry industry. @iitoLifeScience
provides daily news via Twitter.

Bio-equip
9F-06 Lianye Building, No 299 South Wulumuqi Road,
Xuhui district, Shang, 200031, P.R.China
+86 (21) 641-66-852
+86 (21) 642-27-362
web@bio-equip.cn
www.bio-equip.cn

Bio-equip є професійним сайтом, на якому є інформація про обладнання,
витратні матеріали, хімічні реактиви тощо. Наш сайт, який повною мірою
використовує найсучасніші комп’ютерні технології та мережі, пропонує
найбільш всебічне і значне обслуговування в інформаційному полі щодо
біологічного обладнання не лише для інститутів, університетів, лабораторій
у лікарнях, а й для вчених, які зайняті в біоінженерії, і для постачальників
лабораторного обладнання з метою сприяння розвитку наукових
досліджень і промисловості.
Bio-equip is a professional website which provides the information of equipments,
consumables, chemical reagents and experimental animals in life science. Our
website which takes full advantage of the most up-to-date computer technologies
and networks offers the most all-round and considerate service in the information
of biology equipments for not only institutes, universities, labs in hospitals but
also scientists in bio-engineering and bio-medicine industries and suppliers of
lab equipments in order to promote the development of scientific research and
industry.

Business Portals B.V.

CLocate.com
Israel, Netanya
info@clocate.com
www.clocate.com

CLocate.com є провідним міжнародним каталогом про всесвітні конференції і
виставки, оснащений унікальною і всеосяжної пошуковою системою.
“CLocate.com” is a leading international directory for worldwide conferences and
exhibitions, equipped with a unique and comprehensive search.

Euromonitor International
4, Jogailos Str., Vilnius, LT-01116, Lithuania
+370 (5) 243-15-77
+370 (5) 243-15-99
info@euromonitor.lt
www.euromonitor.com

Euromonitor International – провідна світова компанія, що займається
стратегічними дослідженнями ринку. Центральний офіс Euromonitor
International розміщений в Лондоні з відділеннями у Чикаго, Сінгапурі, Сіднеї,
Токіо, Бангалорі, Шанхаї, Кейптауні, Сантьяго, Дубаї, Вільнюсі та Сан-Паулу. У
компанії більше, ніж 40-річний досвід щодо публікації звітів про стан ринку,
ділових довідників, баз даних в інтернеті та замовлених дослідницьких
проектів. Euromonitor International щорічно складає сотні нових звітів, які
публікуються в різних форматах для задоволення потреб всіх клієнтів. За
допомогою відданих своїй справі аналітиків, які щодня вивчають ринки в
усьому світі, звіти Euromonitor надають повну стратегічну картину ринків у 80
країнах у всьому світі.
“Euromonitor International” is the world leader in strategy research for
consumer markets. As an independent company, it offers unmatched detail
and unbiased content for every region, country, category and channel.
From socio-economic context to intimate detail on the smallest products or
markets, Euromonitor International provides market research focused on your
organisation’s needs.
Euromonitor International is headquartered in London, with regional offices
in Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Santiago, Dubai, Cape Town, Tokyo,
Sydney, Bangalore and São Paulo. The company has a network of over 900
analysts worldwide. Its extensive network of strategic analysts in 80 countries
provides the depth of global, national and local business information required
in today’s increasingly international business environment.

EXPO VISIT SRL-D
47, Gh. Doja Str., Cluj-Napoca, 400068, Romania
+40 (726) 722-611
+373 (688) 00-805
info@expo-visit.com
www.expo-visit.com

EXPO VISIT - молода команда, яка пропонує нові та прогресивні послуги по
заочному відвідуванню виставок, заочної участі у виставках, організації
конференцій, семінарів, ярмарків.

Pharmaceuticals 1.com є міжнародним сайтом для всесвітньої фармацевтичної
промисловості. Цей веб-сайт є одним з 115 порталів, створених компанією
Business Portals B.V. Pharmaceuticals 1.com є активним B2B порталом для
всіх фармацевтичних постачальників та їхньої продукції. Ми об’єднуємо
фармацевтичні компанії усього світу разом і надаємо їм змогу підвищити
результати міжнародного бізнесу. Як користувач сайту, Ви можете вибрати
компанії, з якими хочете зв’язатися безпосередньо для співпраці. Як
приклад, Ви шукаєте фармацевтичних дистриб’юторів у Німеччині, або Ви
хочете поширювати оптом 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 компанії. Ви
маєте можливість додати свою компанію на http://www.pharmaceuticals1.
com/register.html.

EXPO VISIT – it’s a company that provides a new type of services related to
exhibitions: Remote trade fair visiting or participating; Organization of the
Seminars, Conferences and Trade Shows.
With us you can create a direct contact with potential clients and partners
without interrupting the current activities, optimizing your working time and
expenses.
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Farm Animals, научно-практический журнал
Farm Animals, magazine
Россия, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 1, стр. 3
1/3, Timiryazevskaya Str., Moscow, 127422, Russia
+7 (495) 234-07-34 доб. 146, 138
+7 (495) 234-07-34 доб. 107
reklama@vetpharma.org
www.farmanimals.ru

Farm Animals – научно-практический журнал по животноводству и
ветеринарии.
Полноцветный, глянцевый, объем – до 100 полос формата А4, тираж 15
тысяч экземпляров. Постоянные рубрики: генетика, племенное дело,
молочное и мясное скотоводство, свиноводство, кормление, лабораторное
оборудование, PHARMA и др. Журнал предназначен для широкой аудитории
АПК РФ: руководителям высшего и среднего звена, зоотехникам и
ветеринарам, ученым и государственным служащим.
Журнал входит в РИНЦ ISSN 2307-4434
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Farmavita Regulanet
2, Desni odvojak, Okićka, Samobor, 10430, Croatia
+385 (1) 33-77-058
+385 (1) 777-63-14
info@farmavitar.com
www.farmavitar.com

19, Ericastraat, Eindhoven, 5615 BJ, The Netherlands
+31 (40) 223-35-36
sales@businessportaks.com
www.pharmaceuticals1.com

Pharmaceuticals 1.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. Pharmaceuticals 1.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:
http://www.pharmaceuticals1.com/register.html

“Farm Animals” – scientific and practical journal – new format for animal farming
and veterinary medicine in Russia. Regular columns: genetics, breeding, dairy and
meat cattle breeding, pig breeding, feeding, laboratory equipment, PHARMA and
other Published since 2012.
Full-color, glossy, volume – 100 pages of format A4, circulation of 15 thousand
copies.
The journal is included in the RISC (Russian index of scientific citation).
ISSN 2307-4434
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Farmavita.Net є мережею, що інформує про фармацевтичне ліцензування,
передачу технологій та законотворчу діяльність. Ми керуємо ринком
пропозиції та попиту на фармацевтичні досьє, ноу-хау і технології. Члени
мережі Farmavita.Net зазвичай можуть знайти низку привабливих рішень
для розвитку бізнесу, спілок, спільних підприємств, спільного розвитку і
спільного маркетингу фармацевтичної продукції.
Farmavita.Net is the pharmaceutical licensing, technology transfer and regulatory
affairs network. We are managing the marketplace of offers and demand for
pharmaceutical Dossiers, know-how and technologies. Members of Farmavita.Net
network usually find a number of attractive solutions for business development,
alliances, joint ventures, co-development and co-marketing of pharmaceutical
products.

Farmespaña Industrial
Off. 104, C/Rosa de lima 1 bis Edi. Alba, Las Matas, Madrid, 28290, Spain
+34 (916) 308-591
+34 (916) 308-595
info@farmaindustrial.com
www.farmaindustrial.com

FARMESPAÑA INDUSTRIAL, тираж 6 000 примірників (цифрова версія –
9 000), поширюється у вільній формі, серед технічних директорів,
осіб, що приймають рішення у фармацевтичній, біотехнологічній,
ветеринарній та косметичній промисловостях. Відділи контролю якості,
техніки, логістики, технологій обробки, технічного управління, закупівель,
наповнення та пакування отримують періодично наш журнал, а також члени
головних асоціацій та установ, зв’язаних з фармацевтичним і біотехнологічним
виробництвом.
“FARMESPAÑA INDUSTRIAL”, with a circulation of 6,000 issues (digital
version, 9,000) is distributed in free form, amongst technical directors,
decision-makers of the pharmaceutical, biotechnological, veterinary and
cosmetic industries. Departments of quality control, engineering, logistics,
processing technologies, technical management, purchasing, filling and
packaging, receive periodically our magazine, as well as the members of
the main associations and institutions related to the pharmaceutical and
biotechnological industries.

FOOD UA. FOOD Technologies & Equipment, журнали
FOOD UA. FOOD Technologies & Equipment, magazines
Україна, 02660, м. Київ,
вул. М. Раскової, 11, корп. Б, оф. 707, а/с-95
P.O. box-95, Off. 707, build. B, 11,
M. Raskova Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+38 (044) 541-11-55
reklama2@food.com.ua
www.food.com.ua

Інформаційно-аналітичні журнали для спеціалістів галузі виробництва
і продажу продуктів харчування, напоїв, обладнання, тари та упаковки.
Аналітичні огляди українського, російського і світових ринків харчової
промисловості, ресторанного ринку та рітейлу; інтерв’ю з топ-менеджментом
компаній цих галузей. А також матеріали про управління підприємством,
технології виробництва, логістику, дистрибуцію, 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, automation and equipment of different
enterprises.
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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 і привабливі онлайн
канали, де покупці заощаджують гроші, а постачальники збільшують дохід. Ми
тісно працюємо з сотнею провідних постачальників, які 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.

KONGPOSH Publicqtions Pvt., Ltd.
C-19, 1st Floor, Commercial Complex,
S.D.A. Market, New Delhi, 110016, India
+91 (11) 268-55-839
kogposhpub@gmail.com
www.kppub.com

KONGPOSH Publications є одними з провідних видавців фармацевтичної
галузі в Індії.
Наші публікації включають:
- The Pharma Review®, виходить раз на два місяці у друкованому та
електронному вигляді. Охоплює різні області фармацевтики і охорони
здоров’я. Журнал приймає участь і поширюється на більш, ніж 20 виставках
і конференціях.
- Indian Pharma Reference Guide (щорічне видання) - необхідне для тих,
хто хоче зробити фармацевтичний бізнес в Індії. Більше 1 200 сторінок,
розділених на 8 частин.
KONGPOSH Publications are one of the leading Pharma publishers of India.
Our publications include:
The Pharma Review® – Bi-monthly article based journal, сovering various fields
of pharmacy & healthcare. Participation and distribution of the journal in over 20
Expos & Conferences.
Also available in a E-book format.
Indian Pharma Reference Guide (Annual) – A must for those wanting to do
pharmaceutical business with India. Over 1200 pages, divided into 8 sections.
Address of Formulations, Bulk Drugs (API), Machinery ,Herbal Manufacturers. and
much more.

Labcritics
A.C Main Road, Bangalore, Karnataka, 560045, India
+91 (81) 236-42-511
mahboob@labcritics.com
www.labcritics.com

Новини та огляди незалежних експертів останніх лабораторних
технологій. Частина «Багатої лабораторної мережі» забезпечує виробників
інформаційними засобами з метою донести інформацію дослідників з
усього світу.
News and Third party Reviews of latest lab tech. Part of “Labs Reach Network”
providing manufactures with the means to reach out to researchers all around
the world.

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
WWW.LABCOMPLEX.COM
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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 з
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
вистриб`юції. LABWORD – це не просто керівництво для покупки, а також
змістовна інформація: новини, прес-релізи, події, галерея та багато іншого.
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.

Life Sciences Lab
23, Rúa Loureiro, Redondela, Pontevedra, 36800, Spain
+34 (986) 191-293
+34 (916) 308-595
Info@lifescienceslab.com
www.lifescienceslab.com

Издание Life Sciences Lab является дополнением для исследований, анализа,
диагностики и контроля в лаборатории и предназначено для руководства
ученых в их повседневной работе, упрощения процессов в лабораториях.
Life Sciences Lab является журналом, который связывает исследователей,
директоров лабораторий, R&D менеджеров, менеджеров по качеству и
менеджеров по закупкам в таких областях, как университеты,
исследовательские
центры,
биотехнологические
компании
и
фармацевтическую промышленность.
Life Sciences Lab, supplement of Research, Analysis, Diagnosis and Control in
the laboratory, is a publication designed to guide the scientist in his daily work,
easing processes in the Life Sciences laboratories.
Being included in the distribution of the journal Farmespaña Industrial, we ensure
that key elements of the Pharmaceutical Industry in Spain have access to the
content thereof.
With a circulation of 6,000 copies (which must add up to 9,000 in digital
format), Life Sciences Lab is a publication of reference among researchers,
laboratory responsibles, R & D managers, quality managers and purchasing
managers inside the Life Sciences laboratories, in such areas as Universities,
research centers, biotechnology companies and the pharmaceutical industry.

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,
отримають велику користь від нашого ресурсу. Ми також надаємо інформацію
про різні медичні заходи, охоплюючи ярмарки, конференції та послуги,
зв’язані з ними. До послуг належить інформація про готелі, перевезення,
забудовників стендів для компаній, перекладачів тощо.
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
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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.

NARANG MEDICAL LIMITED (PUBLICATION DIVISION)
Narang Tower, 46 Community Centre,
Naraina Industrial Area Phase-I, New Delhi-110028, India.
+91 (11) 455-54-000 (100 Lines)
+91 (11) 455-54-001
ptc@webptc.com
www.webptc.com

Proven Trade Contacts – медичний щомісячний журнал, який виходить з 1992
року. Окрім друкованої версії, також доступний в он-лайн (www.webptc.com),
електронній та CD версіях. Ми завоювали довіру тисяч читачів у понад 125
країнах світу. Журнал щороку поширюється на медичних виставках у різних
країнах світу.
“Proven Trade Contacts”, medical products and services promotion monthly
magazine is published since 1992 and has become a renowned reference
magazine for the medical devices and related industry . Apart from hard copy it is
also available Online (www.webptc.com), in E-mail version and CD. Major Sections
are Buyers, Sellers, Calendar of Events and Hospital Directory . Entries under
sections Buyers, Calendar of Events and Hospital Directory are published free of
charge. We’ve gained the trust of thousands of readers in over 125 countries.
The magazine is also distributed in at around 100 Medical product trade fairs
every year in various countries.

OBORUD.INFO – портал оборудования
OBORUD.INFO – portal equipment
Россия, 115487, г. Москва, ул. Садовники, 2
2, Sadovniki Str., Moscow, 115487, Russia
+7 (495) 979-47-97
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.

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) виходить щороку у
квітні (весна) та у жовтні (осінь), містить повну інформацію про виробників і
постачальників медичного і стоматологічного обладнання.
Ми беремо участь у понад 30 міжнародних медичних і стоматологічних
виставках. MHS є завжди у центрі світових тенденцій ринку. Ми надаємо
найефективніші засоби для просування та досліджуємо нові ринки. Якщо
Ви хочете просувати свою продукцію у всьому світі, 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.
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Pharma Focus Asia, журнал
Pharma Focus Asia, magazine
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

Журнал Pharma Focus Asia випускається двічі на рік видавництвом Ochre
Media Pvt. Ltd. Pharma Focus Asia охоплює важливі питання та тенденції,
що формують майбутнє фармацевтичної галузі в Азії та світі. Журнал є
провідним друкованим фармацевтичним виданням (так само, як і електронна
його версія) і задовольняє інформаційні потреби ключових керівників від
провідних світових фармацевтичних компаній.
Pharma Focus Asia is a bi-annual magazine from Ochre Media Pvt. Ltd. Pharma
Focus Asia covers important issues and trends shaping the future of the Pharma
industry across Asia and rest of the world. It is the leading Pharma title in print as
well as digital versions serving the information needs of key executives from the
world’s leading pharmaceutical companies.

Pharma Mirror Magazine
Road 5, 374, Suite 5/A, Silicon Heaven,
Mohammadpur, 1219, Dhaka, Bangladesh
+880 (171) 392-16-59
editor@pharmamirror.com
www.PharmaMirror.com

Pharma Mirror є одним з найпопулярніших онлайн-фармацевтичних
журналів. Pharma Mirror акредитований ISSN центром у Парижі і представляє
спеціалізовану інформацію про все, що відбувається у фармацевтичному світі.
Pharma Mirror є партнером фармацевтичних компаній світового рівня з понад
15 країн світу. Також має високу міжнародну цільову аудиторію – більше, ніж
10 000 передплатників.
Pharma Mirror is one of the most popular open access online pharmaceutical
magazines. Pharma Mirror is accredited by ISSN Center, Paris. It is introducing
pharmaceutical journalism over the pharma arena.
Pharma Mirror partnered with world class pharmaceutical event management
companies in 15+ countries worldwide. We have high international exposure to
the targeted community with around 10000+ subscribers. Pharma Mirror believes
in cutting-edge peer reviewed contents over the pharma arena.

PHARMA PRO&PACK
402-403, Abhijyot Square, Behind Divya Bhaskar, S. G.
Highway, Ahmedabad, Gujarat, 380051, India
+91 (79) 400-08-233
editorial@GPEexpo.com
www.GPEexpo.com

PHARMA Pro&Pack – офіційне друковане видання Асоціації індійських
виробників фармацевтичної продукції, публікується видавництвом GPE EXPO
PVT, Ltd.
Читацька аудиторія – керівники виробництв, технічні директори, інженери,
менеджери з закупівель, спеціалісти з якості.
PHARMA Pro&Pack пропонує унікальну можливість брендингу для
рекламодавців всієї індійської фармацевтичної промисловості.
PHARMA Pro&Pack Expo 2015 – Міжнародна виставка технологій
фармацевтичного виробництва. IPMMA & GPE відбудеться 13–15 травня, 2015
р. в Мумбаї, Індія з iPHEX 2014 (організатор – PHARMEXCIL).
• 480 експонентів з 18 країн світу;
• 20 000 спеціалізованих відвідувачів;
• 1 400 міжнародних покупців з 105 країн;
• підтримується 15 міжнародними фармацевтичними асоціаціями.
“PHARMA Pro&Pack”, Official Print Media of Indian Pharma Machinery
Manufacturers’ Association (IPMMA) focusing Technologies & Trade every quarter
and published by GPE EXPO PVT, LTD.
Highly resourceful Magazine with Cover Story on specific pharma manufacturing
technologies.
Readership Profile: Head of Manufacturing, Production, Engineering, Maintenance,
Purchase, QA/QC. PHARMA Pro&Pack offers best branding opportunity to
advertisers across Indian pharma industry.
PHARMA Pro&Pack Expo 2015:
International exhibition on TOTAL pharma manufacturing technologies organized
by IPMMA & GPE in May 13–15, 2015 at Mumbai, India with iPHEX 2014 (Organized
by PHARMEXCIL).
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480 Exhibitors from 18 Countries
20,000 Pharma Trade Visitors
1,400 international buyers from 105 Countries
Supported by 15 international pharma Associations

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 слугує 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, Pharmaceuticaltech 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.

Pharmalicensing, a division of IP Technology Exchange Inc.
2109, East Palm Ave., Tampa, Florida, 33605, USA
+44 (1904) 43-51-90
Mark.mcbride@iptechex.com
www.pharmalicensing.com

Портал Pharmalicensing є провідним світовим ресурсом для партнерства,
ліцензування та розвитку бізнесу в рамках медико-біологічних наук і
біофармацевтичного виробництва. Наші унікальні послуги полегшать процес
прийняття рішень, починаючи від пошуку ідеального партнера і закінчуючи
укладанням угоди.
Pharmalicensing is the leading global resource for partnering, licensing, and
business development within the life science and biopharmaceutical industries.
Our unique services facilitate the deal-making process-from finding the perfect
partner to concluding the deal.

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 завдяки on-line
спілкуванню.
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.

PlacidWay
Castle Pines, 7437 Village Square Drive,
Suite 210, Denver, Colorado, 80108, USA
+1 (303) 317-36-07
+1 (303) 500-38-21
info@placidway.com
www.placidway.com

PlacidWay – это компания по медицинскому туризму, представленная
более чем в 30 странах мира. PlacidWay ориентирована на привлечение
иностранных пациентов и предлагает лучшие решения для медицинских
провайдеров. Став идейным лидером в отрасли медицинского туризма,
«PlacidWay» обеспечивает доступ к лучшим возможностям здравоохранения
по всему миру!
“PlacidWay” is a global medical tourism company with presence in over 30
countries worldwide, offering most comprehensive solution to over 200 medical
providers globally, from India to Turkey to Mexico. PlacidWay’s global presence
includes patient referrals from all continents. With millions of healthcare
consumers worldwide accessing PlacidWay websites annually, PlacidWay has
become a thought leader in the industry, focused on attracting international
patients. PlacidWay provides access to the best healthcare options worldwide!

WWW.LABCOMPLEX.COM

79

V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMPROM

VII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES PHARMPROM

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

PMPS Magazine (Samedan Pharmaceutical Publishers)

продуктів та досліджень за обраними ними галузями. Всі спільноти можуть
бути доступні через TechnologyNetworks.com.

st

1 Floor, 131 Edgware Road, London, W2 2HR, United Kingdom
+44 (207) 724-34-56
+44 (207) 262-13-31
info@samedanltd.com
www.samedanltd.com

Pharmaceutical Manufacturing and Packing Sourcer (PMPS) є спеціалізованим
журналом для фармацевтичного виробництва, упаковки та поставки на всіх
стадіях виробництва. Кожне щоквартальне видання містить статті, написані
ключовими лідерами, починаючи від фармацевтичних спонсорів і ключових
постачальників послуг, закінчуючи галузевими асоціаціями і регулюючими
органами. PMPS поєднує технологічні, експлуатаційні та корпоративні точки
зору в цьому зростаючому секторі, поряд з галузевими інтерв’ю, анонсами і
прес-релізами подій і рецензіями на книги.
“Pharmaceutical Manufacturing and Packing Sourcer” (PMPS) is a specialist
magazine for the pharmaceutical manufacturing, packaging and supply chain
sectors. Every quarterly edition features articles written by key opinion leaders,
ranging from pharmaceutical sponsors and key services providers, to industry
associations and regulatory authorities. PMPS combines technological, operational
and corporate perspectives on this growing sector, along with industry interviews,
event previews and book reviews.

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 і компанією з досліджень ринків,
яка спеціалізується у понад 25 країнах Центральної і Східної Європи і
працює над більше, ніж 300 проектами на рік для наших клієнтів. Окрім
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 і продовольства. В 2014
Labor&more відзначає десятирічний ювілей видання і виходить з 10 номерами
на німецькій мові, чотирма номерами на англійській мові для міжнародних
ринків, включаючи спецвипуск в Об’єднаних Арабських Еміратах, а також двома
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.

Technology Networks
Woodview, Bull Lane Industrial Estate,
Sudbury, Suffolk, CO10 0FD, United Kingdom
+44 (1787) 319-2-34
+44 (1787) 319-2-35
c.potsig@technologynetworks.com
www.technologynetworks.com

Заснований у 2000 році, портал Technology Networks в даний час є провідним
постачальником безкоштовних інформаційних послуг для вчених і фахівців,
в рамках медико-біологічних наук, та пошуку нових секторів лікарських
препаратів. Наш портфель складається з 28 наукових співтовариств, які
служать відвідувачам порталу основою для доступу до останніх новин, подій,
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Founded in 2000, Technology Networks is now the leading provider of free
information services for academics and industry professionals within the
life science and drug discovery sectors. Our portfolio of 28 communities
provides a base for members to access the latest news, events, products and
research from their chosen field. All communities can be accessed through
TechnologyNetworks.com.

The Pharma Letter

вітчизняний ветзообізнес на наступних виставках: «ЗооВетЕкспо» (Київ) – 10
разів, «Зоосфера» (С.-Петербург) – 5 разів, Zoomark (Болонья) – 3 рази, Interzoo
(Нюрнберг) – 3 рази, «ПаркЗоо» (Москва) – 3 рази. VETZOO PROFY регулярно
бере участь у ветеринарних конгресах, конференціях і семінарах.

конференції «Інформаційні технології та автоматизація–2008», що відбулась на
базі Одеської національної академії харчових технологій. В складі редакційної
колегії журналу провідні професори – визнані в Державі та далеко за її
межами спеціалісти автоматизації технологічних і бізнес–процесів.

VETZOO PROFY – Ukrainian B-2-B magazine published since 2005 8 issues per
year. VETZOO PROFY represented Ukrainian veterinary and pet business on such
exhibitions as: ZooVetExpo (Kiev) – 10 times, Zoosphere (St. Petersburg) – 5 times,
Zoomark (Bologna) – 3 times, Interzoo (Nurenberg) – 3 times, ParkZoo (Moscow) –
3 times. Also VETZOO PROFY regularly takes part at the veterinarian congresses,
conferences and seminars.

The journal “Automation of technological and business processes” has
been initiated to the publication by the solution of a composition of I
Ukrainian scientifically – practical conference “Information technology and
automation-2008” which has taken place on the basis of the Odessa national
academy of food technologies. As a part of a log editorial board leading professors –
recognized in all Ukraine and it is far behind its limits specialists of automation
technological and business–processes.

WaterNet, недержавна громадська організація. Видавець
науково–практичного журналу «Вода і водоочисні технології»
WaterNet Non governmental organization. Publisher of «Water and
Water Purification Technologies», scientifical and practical magazine

39 to 43, Putney High Str., London,
SW15 1 SP, Putney, United Kingdom
+44 (208) 780-63-54
enquiries@thepharmaletter.com
www.thepharmaletter.com

The Pharma Letter – служба новин для світової фармацевтичної,
біотехнологічної промисловості. Ми надаємо для керівників кращі
фармацевтичні новини щодня, а також охоплюємо події з усього світу. Теми
включають регулювання, виробництво, дослідження, ліцензування, злиття і
поглинання, а також інформацію від керівництва компаній.

Україна, 01032, м. Київ, а/с-128
P.O. box-128, Kyiv, 01032, Ukraine
+380 (44) 229-05-55
+380 (44) 234-18-50
info@cleanwater.org.ua

The Pharma Letter is a 24-hour daily news service for the worldwide pharmaceutical,
generic and biotechnology industries. We bring thousands of executives the top
pharmaceutical news every day, as well as in-depth features and event coverage
from around the world. Topics include regulation, manufacturing, research,
licensing, mergers and acquisitions, and boardroom moves.

Науково-практичний журнал «Вода і водоочисні технології» – спеціалізоване
профільне видання для спеціалістів і компаній, що працюють на ринку
обладнання та послуг в галузі промислової, комерційної та побутової
водопідготовки та водоочистки. Періодичність видання – 4 рази на рік.
Передплатний індекс – 23698.

Trade-Shows.EU
info@trade-shows.eu
www.trade-shows.eu

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

VetPharma, научно-практический журнал
VetPharma, magazine
Россия, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 1, стр. 3
1/3, Timiryazevskaya Str., Moscow, 127422, Russia
+7 (495) 234-07-34 доб. 146, 138
+7 (495) 234-07-34 доб. 107
reklama@vetpharma.org
www.vetpharma.org

Научно-практический журнал, профессиональное издание по ветеринарной
медицине.
Постоянные рубрики: диетология, эпизоотология и инфекционные болезни,
кардиология, микология, дерматология, эндокринология, офтальмология,
стоматология, болезни лошадей и др.
Полноцветный, глянцевый, объем – до 100 полос формата А4. Распространяется
по подписке, адресной рассылке. Тираж 15 тыс. экземпляров.
ISSN 2307-4426
Журнал входит в систему РИНЦ на платформе elibrary.ru.
Scientific practical magazine, a professional publication in veterinary medicine.
Regular columns: nutrition, epidemiology and infectious diseases, cardiology,
Mycology, dermatology, endocrinology, ophthalmology, dentistry, horse diseases
and other.
Full-color, glossy, volume – up to 100 pages of A4 format, circulation of 15
thousand copies.
ISSN 2307-4426
Мass media registration certificate PI № FS 77-44142
The journal is included in RISC platform http://elibrary.ru

Scientifical and practical magazine “Water and Water Purification Technologies”
was founded in 2001 and as of today has become one of the most favourable and
highly appreciated journal for water treatment and purification professionals. The
magazine covers various topics related to new trends and technologies in modern
water purification science, implementation of modern equipment, materials and
techniques of water conditioning and preparation etc. The journal is issued 4
times a year. Ukrainian subscription code – 23698.

ZDOROV-INFO.COM.UA, медичний портал України
ZDOROV-INFO.COM.UA, Medical portal of Ukraine
Україна, 03124, м. Київ, а/я-4
P.O. box-4, Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (50) 434-31-03, +380 (67) 524-69-39
mail@zdorov-info.com.ua
www.zdorov-info.com.ua

Медичний портал України «ЗДОРОВ-ІНФО» – спеціалізована довідкова
служба, що об’єднує інформацію про всі заклади охорони здоров’я:
поліклініки, лікарні, діагностичні та медичні центри, диспансери, лабораторії,
стоматології, аптеки, університети, ліцеї, санаторії, виробників медичного
обладнання, постачальників товарів медичного призначення. Портал
«ЗДОРОВ-ІНФО» співпрацює з обласними та міськими управліннями охорони
здоров’я, громадськими організаціями, діячами науки, є Генеральним
інтернет–партнером Міжнародного Медичного Форуму, офіційним
партнером Медичної Виставки «Охорона Здоров’я», Щорічної конференції
«Приватний медичний заклад: організація та управління», Виставок «Імунітет»
та «ЕкспоДентал».
Ми об’єднуємо професіоналів, працюючих для здоров’я України.
Приєднуйтесь!
Medical portal of Ukraine “ZDOROV-INFO” – specialized reference service that combines
information about all health facilities: clinics, hospitals, diagnostic and medical centers,
laboratories, dentistry, pharmacy, universities, high schools, health centers, medical
equipment manufacturers, suppliers of medical products. Portal “ZDOROV-INFO” is
working with regional and city health departments, community organizations, scientists,
is the General Internet Partner of International Information Medical Forum, the official
partner of Medicine Exhibition “Health Care”, Annual Conference “Private institution:
the organization and management”, Exhibition “Immunity” and “ExpoDental”.
We bring together professionals working for the Health of Ukraine. Join!

Автоматизація технологічних та бізнес-процесів, журнал
Automation of technological and business processes, magazine

VETZOO PROFY, журнал
VETZOO PROFY, magazine
Україна, 03062, м. Київ, вул. І. Кулібіна, 6, к. 201
Off. 201, 6, І. Kulibin Str., Kyiv, 03062, Ukraine
+380 (44) 592-21-67
vetzoo@vetzoo.in.ua
www.vetzoo.in.ua

Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
112, Kanatna Str, Odesa, 65039, Ukraine
+380 (48) 712-42-54
+380 (48) 725-32-84
yegorov-victor@mail.ru
www.journal-atbp.com

VETZOO PROFY – бізнес-журнал для професіоналів ветзооринку України,
виходить з 2005 року, з періодичністю 8 номерів на рік. Журнал репрезентував

Журнал «Автоматизація технологічних та бізнес-процесів» ініційовано до
видання рішенням складу Першої Всеукраїнської науково–практичної
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Аграрий Плюс, Издательство, ООО
Agrobusiness today, Publishing house, LLC
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
+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, А. 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 і топ-менеджерів великих компаній до студентів
і 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.

Агробизнес, журнал
Agribusiness, magazine
Россия, 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 55, оф. 33
Off. 33, 55, Kubanskaya Str., Krasnodar, Russia
+7 (861) 211-89-12, 211-89-21
red@agbz.ru
www.agbz.ru

На страницах федерального «Журнала Агробизнес» признанные эксперты
отрасли делятся опытом увеличения доходности предприятия, расширения
бизнеса и повышения его эффективности.
Подписавшись на издание, Вы всегда будете в курсе тенденций отрасли. Мы –
единственный на российском рынке журнал, содержащий такое количество
профильной аналитики. В каждом номере: важные новости агрорынка;
статьи о животноводстве и растениеводстве; тексты о рынке сельхозтехники;
интервью с первыми лицами аграрных компаний.
Recognized industry experts share experience of increasing the profitability of
enterprises, expansion of business and increase its efficiency on the pages of the
Federal “Magazine Agribusiness”.

WWW.LABCOMPLEX.COM
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You will always be abreast of industry trends if you will have subscribed to a
publication of journal. Our magazine are the only in the Russian market which
contain such a number of investment analysts. There is the big news of the
agrarian market; articles of animal husbandry and plant growing; texts about the
market of agricultural machinery; interview with chief executives of agricultural
companies in each issue of magazine.

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.agropartner.ks.ua

Газета «АгроПартнер. Україна» – незалежний інформаційно-аналітичний
щотижневик агросектора України.
Унікальна система розповсюдження. Безкоштовна редакційна передплата
для керівників сільськогосподарських підприємств і фермерів.
Загальний наклад: 24 000 примірників.
Newspaper “AgroPartner. Ukraine” is independent informational and analytical
weekly newspaper of agrarians of Ukraine.
Unique system of distribution. A free-of-charge editorial subscription for heads of
agricultural enterprises and farmers.
Total circulation: 24 000 copies.

Академія продуктів і технологій, журнал
Academy of Food and Technologies, magazine
Україна, 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 11 а, а/с-185
P.O. box-185, 11 а, M. Raskova Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 501-57-03
ra@p-a.com.ua
www.p-a.com.ua

Журнал «Академія продуктів і технологій».
Професійне видання, присвячене ринку продуктів харчування, устаткуванню
для їхнього виробництва, новітнім технологіям переробки і взаємодії з
суміжними галузями. У журналі – лише компетентна ексклюзивна інформація
про харчову промисловість, ритейл та інновації:
• аналіз українського продовольчого ринку;
• надання актуальної інформації про інноваційні технології та виробниче
устаткування, взаємодія з суміжними галузями;
• інформування про новинки, ключові тренди галузі;
• аналітика, фінансово-економічний аналіз і прогнози;
• маркетингові стратегії, PR, менеджмент виробництва, бренд-менеджмент.
“Academy of Food and Technologies” Magazine
This is a professional periodical related to the market of food manufacturers, food
producing and processing equipment, technologies as well as related industries.
The magazine provides relevant exclusive information in food industry, retail and
innovations.
• Analysis and analytics of the Ukrainian food market
• Providing relevant information about innovative technologies and processing
equipment, related industries
• Information about recent developments, key trends of the branch
• Financial-economic analysis and forecasts
• Marketing strategies, PR, production management, brand management

Аналитика, журнал
Analitycs, magazine
Россия, 127473, г. Москва, ул. Красенопролетарская, 16
16, Krasnopresnenskaya 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.

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
Subscription index 95267.

Ар-си-си Груп
RCC Group
Россия, 125475, г. Москва, ул. Дыбенко, д. 14, корп. 1
Bldg. 1, 14, Dybenko Str., Moscow, 125475, Russia
+7 (499) 767-19-06
+7 (499) 729-66-94
press@rccgroup.ru
www.rccgroup.ru

ВиноГрад, спеціалізований винний журнал
VinoGrad, Specialized Wine Magazine

RCC Group – первое российское отраслевое агентство полного цикла,
специализирующееся в области химической промышленности. Создано в
2001 году как российское предприятие с европейским участием для оказания
информационных, аналитических, рекламных услуг. Среди наиболее
известных брендов компании – печатное издание «The Chemical Journal»,
ежедневная новостная лента www.rccnews.ru, аналитическое подразделение
RCC IntelligenceUnit, Московский международный химический саммит,
Российский конгресс переработчиков пластмасс
RCC Group – RCC Group is the first Russian agency that specialises in providing
services to clients in the chemical market. It was created in 2001 on the model
of CNI as a Russian company with European participation to provide world-class
information, analytical and advertising services. The most famous brands of
the company include: “The Chemical Journal” magazine, www.rccnews.ru daily
newsline, RCC Intelligence Unit analytical agency, the Moscow International
Chemical Summit, Russian Congress of Plastics Converters.

Биофармацевтический журнал
Journal of Biopharmaceuticals
Россия, 123098, г. Москва, ул. Гамалея, 18
18, Gamaleya Str., Moscow, 123098, Russia
+7 (495) 429-87-40
editor@biopharmj.ru
www.biopharmj.ru

Биофармпрепараты (БФ); биотехнология генно-инженерных эукариотических
и прокариотических продуцентов; технология и аппаратура; доклиническая
и клиническая оценка эффективности и безопасности БФ, стандартизация,
регистрация применение БФ, менеджмент.
Basic research and applied research in pharmacology, clinical trials of
pharmaceuticals of synthetic and plant origin, detail information about new
domestic and foreign drugs.

Бізнес-Досьє
Business- Dosye
Україна, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Т. Шевченка, 55, к. 4
55/4, T. Shevchenkо Str., Dnipropetrovsk, 49044, Ukraine
+380 (562) 34-09-00, 34-09-03
+380 (562) 34-09-02, 32-19-17
infotovar@ukr.net
www.priceua.com
www.tovarua.com

Збір, обробка інформації та видання каталогів, компакт-дисків і прайс-листів
200 000 підприємств України, інформаційні бази даних по всім галузям
промисловості та агробізнесу з модулем CRM для ведення Директ Маркетингу.
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 advertising- informational
editions, 200 000 Ukrainian enterprises, and PC “Plus” for direct-marketing dealing.
Yearly catalogues+ CD: METAL and EQUIPMENT; BUILD; AGROBUSINESS,
EQUIPMENT and PACKING; PIECE of FURNITURE.

Ветеринарна практика, науково-практичний журнал
Veterinary Practice, Veterinary Journal
Україна, м. Київ, вул. Г. Гонгадзе, 3-Б
3-B, G. Gongadze Str., Kyiv, Ukraine
+380 (44) 257-19-92
asvmu@ukr.net
www.asmu.org

WWW.PHARMCOMPLEX.COM

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

OFFICIAL CATALOGUE

Журнал «ВиноГрад» – професійне галузеве спеціалізоване видання
виноградарів і виноробів України.
Спеціалізований винний журнал «ВиноГрад» виходить 10 разів на рік і
поширюється у великих українських міста за передплатою, а також за
адресною розсилкою. Засновник журналу – Українська корпорація з
виноградарства і виноробної промисловості «Укрвинпром». Журнал
висвітлює всі аспекти виноробства, виноторгівлі, культури споживання вина,
гастрономії, ресторанного бізнесу. Виходить з 2008 року і зажив слави у
вітчизняних та іноземних експертів як провідне видання про виноград і вино.
The magazine “VinoGrad” is a professional specialized edition for wine-growers
and wine-makers of Ukraine.
A specialized wine magazine “VinoGrad” appears 10 times per year and is
distributed in large cities by subscription and through address mailing. Magazine
was founded by Ukrainian corporation for Viticulture and Wine Production
Industry “Ukrvinprom”. The magazine covers all aspects of wine-making, wine
trade, consumption culture, groceries and restaurant business. It has been issued
since 2008 and won the reputation of leading edition about viticulture and
wine among domestic and foreign experts.

Водопостачання та водовідведення,
виробничо-практичний журнал
Water supply and sanitation, production and practical journal
Україна, 02660, м. Київ, пр-т Броварський, 15, оф. 216-Б
Off. 216-B, 15, Brovars’ky Ave., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 206-87-19
+380 (44) 206-87-23
oleg_mudriy@ukr.net
www.waterwork.org.ua

Журнал «Водопостачання та водовідведення» – виробничо-практичне видання
для фахівців з питань водопостачання, водоочистки та водовідведення.
Головні 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 – 1 500 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 –1 500 copies. Subscription
code – 37016.

Геолог України, журнал
Ukrainian geologist, magazine

“Veterinary Practice”. A monthly publication for practicing veterinarians,
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Україна, 01133, м. Київ, бул-р Л. Українки, 26-A
26-A, L. Ukrainka Blvd., Kyiv, 01133, Ukraine
vinograd@vinograd-ua.com
www.vinograd-ua.com
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Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28
28, Dubrovyts’ka Str., Kyiv, 04114, Ukraine
+380 (44) 390-21-73
+380 (44) 390-21-75
a.liventseva@tutkovsky.com
www.training.tutkovsky.com

ДІЯЛЬНІСТЬ: видання для фахівців нафтогазової та геологорозвідувальної
галузей.
OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Журнал «Геолог України» (геологічна розвідка та видобуток нафти, газу та
інших корисних копалин) – періодичне фахове видання. Засновник – ВГО
«Спілка геологів України», видавець – ПВНЗ «Інститут Тутковського». Журнал
містить такі головні розділи: інформація про події, що відбуваються в галузі;
ознайомлення з новими технологіями; наукові статті та дискусійні матеріали;
нариси з історії геології. «Геолог України» є повно колірним виданням,
виходить щоквартально тиражем 3 000 примірників обсягом 104 стор.
Передплатний індекс 09538.
Magazine “Ukrainian geologist” (exploration and production of oil, gas and
other minerals) – is the serial specialized magazine. The founder of it is Ukrainian
public organization “Association of geologists of Ukraine”, and the Publisher is
High Educational Institution of post-graduated education “Tytkovsky Institute”.
The journal contents such main parts as: information about events in petroleum
market, new technologies, scientific articles and debatable information, essay
about history of geology. Magazine “Ukrainian geologists” is the full-color edition
with 3000 numbers of copies, and the volume is 104 pages. Subscription code –
09538.

ГЛОБУС, журнал
GLOBUS, magazine
Россия, 660047, г. Красноярск
Krasnoyarsk, 660047, Russia
+7 (391) 251-80-12
Globus-j@mail.ru
www.vnedra.ru

«Глобус: геология и бизнес» – информационный журнал по теме добычи
переработки полезных ископаемых. Территория распространения – Россия,
Казахстан.
Тираж 9 000 экз.
“Globus: geology and business” is an information magazine relating to mining of
mineral processing.
The territory of distribution is Russia, Kazakhstan
Circulation – 9 000.

Горная промышленность, международный
научно-технический журнал
GORNAYA PROMYSHLENNOST, JOURNAL
Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 6, МГГУ, стр. 7, оф. 769–771
Off. 769–771, Bldg. 7, 6, Leninskiy Ave., Moscow, 119049, Russia
+7 (499) 230-27-70
+7 (499) 230 07-71
gornprom@msmu.ru
www.mining-media.ru

«Горная Промышленность» – международный специализированный научнотехнический и производственный журнал о достижениях и технологиях в
горном деле, горной технике и обогатительном оборудовании, современных
компьютерных системах, научных разработках, состоянии рынка минеральносырьевых ресурсов, опыте инвестиций в горную промышленность в странах
СНГ и за рубежом.
Издается с 1994 года. Тираж – 10 000 экземпляров. Периодичность –
6 выпусков в год. Журнал является постоянным участником и
информационным
спонсором
крупнейших
международных
и
региональных специализированных горных, геологических, строительнодорожных и других выставок. Читательский круг журнала представляют
горнодобывающие предприятия, машиностроительные заводы, научноисследовательские центры и отраслевые институты.
“GORNAYA PROMYSHLENNOST” (“MINING INDUSTRY”) is an international
specialized scientific and technical trade journal dedicated to the progress and
latest engineering developments in mining, mining engineering and processing
equipment, modern computer systems, scientific studies, R&D, state of the
mineral resources market, experience in investments into mining both in the
FSU countries and abroad.
It has been published bimonthly since 1994, its circulation amounts to 10000
copies.
The journal is a regular participant and sponsor of the most significant international
and regional mining, geological, road-building, and other fairs and exhibitions.
The readers of the journal represent mining operators, machine-building plants,
scientific research centers, and trade institutes.
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Евразийский химический рынок, міжнародний
діловий журнал
Eurasian chemical market, international business magazine
Україна, 295040, Крим, м. Сімферополь,
вул. Трансформаторна, 7
7, Transformatorna Str., Simferopol,
Crimea, 295040, Ukraine
+380 (652) 54-75-28
+380 (652) 54-75-29
info@chemmarket.info
www.chemmarket.info

Міжнародний діловий журнал «Евразийский химический рынок» є одним
з лідерів галузевих видань СНД і висвітлює найактуальніші та значущі події
хімічного ринку країн СНД, Європи та Азії. Кожен номер містить оглядові,
маркетингові та аналітичні матеріали по окремих продуктах і галузям світової
хімічної промисловості. Журнал виходить один раз на місяць російською
мовою у форматі pdf. Географія розповсюдження – країни СНД і Східної
Європи. Англомовна версія журналу виходить один раз на місяць у форматі
pdf і поширюється в країнах ЄС, Азії, Північної Америки та ін.
Eurasian Chemical Market is one of the best information resources for the Russia/CIS
chemical market, which is currently recognized as one of the most attractive sales areas.
In order to help chemical manufacturers and trading companies from abroad to gain
access to this emerging market, we provide them with the most comprehensive surveys
of this sector. Our magazine publishes professional market research, business forecasts,
and articles dedicated to recent developments in the field of chemical technology. You
will be continuously informed about the current situation of featured CIS chemical
companies, prices, various events, and supply and demand issues. From the other side,
we bring to the attention of CIS-based companies the world-class machinery, high
quality feedstock and additives, and advanced technologies and solutions.

Ексклюзивні технології, журнал
Exclusive TECHNOLOGIES, magazine
Україна, 73028, м. Херсон, а/с-28
P.O. box-28, Kherson, 73000, Ukraine
+380 (552)35-62-01
e_agro@ukr.net
www.agrotimeteh.com.ua

Висвітлення найсучасніших інноваційних досягнень науки і виробництва
на ринку енерго- і 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.
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.

Експерт Агро, ТОВ
Expert Agro, Llc.
Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Спаська, 5/3
5/3, Spas’ka 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.

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

15 років на ринку!
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Видавець спеціалізованих журналів з питань тваринництва, птахівництва,
годівлі та здоров’я тварин і птиці, а також довідників, професійної літератури
у друкованому та електронному вигляді.
Журнали: «Ефективне тваринництво», «Ефективне птахівництво», «Ефективні
корми та годівля», Довідник «Птахівництво України» 2014, «Корова:
содержание, кормление, здоровье» (рус), «Интенсивное выращивание
поросят» (рус), Каталог колекції акдемика Рибалко В.П. «До свині з інтересом
і вдячністю».
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”, “Effective food and feeding”,
“Directory of Poultry Ukraine” 2014, “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”

Журнал органічної та фармацевтичної хімії
Journal of organic and pharmaceutical chemistry
Україна, 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
53, Pushkins’ka Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 706-30-63
press@ukrfa.kharkov.ua
www.nuph.edu.ua

У науковому журналі розглядають проблеми синтезу та аналізу органічних та
елементоорганічних сполук, синтез аналогів природних сполук і лікарських
субстанцій, результати фізико-хімічних досліджень у вищезгаданих
напрямках.
Журнал призначений для працівників науково-дослідних установ, вищих
навчальних закладів і фахівців хімічного, фармацевтичного, біологічного,
медичного і сільськогосподарського профілю.
The journal reviews the problems of synthesis and analysis of organic and
organoelement compounds, synthesis of analogues of natural compounds and
drug substances, the results of physical and chemical research in the above
mentioned fields.
The journal is intended for professionals of research institutions, higher schools
and specialists in chemical, pharmaceutical, biological, medical and agricultural
branch.

Зернові продукти і комбікорми, журнал
Grain products and Mixed Fodder’s, magazine
Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
112, Kanatna Str., Odesa, 65039, Ukraine
+38 (048) 712-41-13
+38 (048) 725-32-84
zpikk@yandex.ua
www.onaft.edu.ua

У 2000 році в Державному Комітеті інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України Одеською державною академією харчових технологій
зареєстровано новий науково-виробничий журнал «Зернові продукти і
комбікорми» (посвідчення: Серія КВ, №12576-1460Р). У 2001 році уже вийшло
три випуски журналу. Періодичність виходу – один раз у квартал. Видавець
журналу – науково-виробнича фірма «Комбіко».
In 2000 in the State Committee of information policy, television and broadcasting
of Ukraine by the Odessa state academy of food technologies the new research
and production magazine “Grain Products and Compound Feeds” (the Certificate
is registered: KV series, No. 12576-1460P). In 2001 already there were three issues
of the magazine. Frequency of an exit - once a quarter. The publisher of magazine Kombiko scientific and production firm.

Інноваційні технології & обладнання, інтернет-видання.
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Innovative technologies & equipment Karpenko
Physico-Mechanical Institute, Internet-edition

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

Тираж – 1 000 прим. 4 випуски на рік. Підписний індекс у каталозі «ДП Преса»
06605.
Тематика: проблеми галузі; аналітичні огляди; сучасні інструментальні
матеріали, іструменти; технології механічної обробки; зносостійкі покриття;
зміцнення іструменту; виробничий досвід.
- Інтелектуальна власність.
- Інновації та інвестиції.
- Інформаційні технології.
- Науково-технічна, виробнича, довідкова, коммерційна, рекламна
інформація.
Circulation – 1 000 copies. 4 issues a year. 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.

«Інноваційні Технології & Обладнання» – спеціалізоване інтернет-видання для
керівників і топ-менеджерів підприємств, фірм і приватних підприємців, які
працюють у машинобудуванні та металообробній галузі, спеціалізуються на

•
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Россия, 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 42, оф. 110, 111
Off. 110, 111, Timiryazevskaya Str., 42, Moscow, 127550, Russia
+7 (499) 977-65-84
+7 (499) 977-65-87
red-kombikorma@yandex.ru
www.kombi-korma.ru

Единственное периодическое издание, освещающее все вопросы
производства и использования комбикормов и компонентов – экономика,
техника, технология, эффективность применения в хозяйствах. В нем также
широко публикуется реклама комбикормовой продукции, сырья, добавок,
оборудования отечественных и зарубежных фирм. Основные подписчики –
комбикормовые предприятия, птицефабрики и животноводческие
комплексы. Распространяется в России и за рубежом.
It is a unique Russian periodical covering all aspects of compound feeds
production and use: economics, technique, quality, efficiency. Here are a lot of
advertisements of the Russian and foreign companies-producers of equipment,
raw materials and supplements for compound feeds production. Our subscribers:
feed millers, poultry farmers, stock-breeders, etc. The magazine is distributed
12 times a year in Russia and abroad.

Машиностроение Украины, журнал
Ukrainian Machinery, magazine

«Машиностроение Украины» – це:
- щоденні новини машинобудівельних підприємств;
- щомісячний журнал «Машинобудування України»;
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- щоквартальний довідник «Україна. МАШИНОБУДУВАННЯ. Виробники і
трейдери»;
- on-line довідники, бази даних по машинобудівельним підприємствам тощо.
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.

МедиаСфера, издательство
Media Sphere, Publishing Group
Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2
Bldg. 2, 46, Dmitrovskoe shosse, Moscow, 127238, Russia
+7 (495) 482-43-29
+7 (495) 482-43-12
info@mediasphera.ru
www.mediasphera.ru

Издательство «Медиа Сфера» – одно из крупнейших российских медицинских
издательств. Основано в 1993 году, выпускает 23 рецензируемых научнопрактических журнала, входящих в перечень изданий ВАК, включая журналы
«Судебно-медицинская экспертиза», «Лабораторная служба», «Архив
патологии».
Media Sphere Publishing Group is one of the largest Russian medical Publishing
houses. Founded in 1993, it issues 23 peer-reviewed scientific medical journals,
including “Forensic Medicine”, “Laboratory Service”, “Archive of Pathology”.

Метал і литво України, журнал
Metal and casting in Ukraine, magazine
Україна, 03680, м. Київ, вул. В. Вернадського, 34/1
34/1, V. 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 і докторських дисертацій.
Bimonthly magazine, recommended for publication of doctor’s and master’s
these materials.

Комбикорма, журнал
Compound Feeds, 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

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
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впровадженні енергоощадних і ресурсоощадних технологій та обладнання,
виконують роботи з відновлення деталей чи їх робочих поверхонь,
здійснюють антикорозійний захист металоконструкцій, промислового і
технологічного обладнання, виготовляють запчастини і комплектувальні,
виконують монтажні та пусконалагоджувальні роботи.

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Метал та обробка металів, журнал
Metal and metal treatment, magazine
Україна, 03680, м. Київ, вул. В. Вернадського, 34/1
34/1, V. Vernadsky Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-05-71
+380 (44) 424-35-15
mom@ptima.kiev.ua
www.ptima.kiev.ua

Періодичний журнал, який виходить 4 рази на рік, входить до переліку видань,
рекомендованих для публікації матеріалів кандидатських і докторських
дисертацій.
Quarterly magazine, recommended for publication of doctor’s and master’s
theses 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 «Метал України»;
- БД «Україна. МЕТАЛ. Виробники і трейдери»;
- on-line довідники, автоматизовані систему пошуку, бази даних по гірничометалургійним підприємствам та т.п.
THE UKRAINIAN METAL – it is:
- daily news of the mining-metallurgical enterprises;
- The “Ukrainian Metal” journal;
WWW.LABCOMPLEX.COM
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- The “Ukraine. METAL. Producers&Traders” database;
- on-line reference books, databases etc.

Металловедение и термическая обработка металлов,
журнал
Metal Science and Heat Treatment, magazine
Россия, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, 157
157, Dmitrovskoe shosse, Moscow, 127411, Russia
+7 (499) 258-08-29
mitom@folium.ru
www.mitom.folium.ru

Фундаментальные и прикладные вопросы металловедения и термообработки
металлов;
конструкционные,
инструментальные,
жаропрочные,
прецизионные, радиационно-стойкие стали и сплавы, наноматериалы и
нанотехнологии в области металловедения и термообработки.
Fundamental, practical issues of physical metallurgy, new achievements in
heat treatment of alloys, surface engineering, and heat treatment equipment.
Review papers are published as well as special issues on state-of the-art and
future development of heat treatment, the history of physical metallurgy, and
its outstanding researchers.

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.edu.ua

Міжнародний спеціалізований науково-технічний і виробничий журнал, що
висвітлює питання, які стосуються компетенції інженерів-механіків гірничометалургійного комплексу.
На сторінках журналу публікують 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, Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 3
Off. 3, 40, Myronosyts’ka 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 і 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.
Видання містить офіційну інформацію Держспоживстандарту України,
компетентні роз’яснення та коментарі фахівців, матеріали наукової і
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
National University of Radio Electronics, LLC. Production and Commercial Firm
“Фавор, ЛТД”. 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.
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Мир Автоматизации, журнал. ТОВ Видавничий Дім «ПРОФІТ»
Automation World, magazine. PROFIT, Publishing house, Ltd.
Україна, 04128, м. Київ, вул. К. Стеценка, 19/54
19/54, К. Stecenko Str., Kyiv, 04128, Ukraine
+380 (44) 537-19-96
+380 (44) 499-21-34
info@aworld.com.ua
www.AutomationWorld.com.ua

Украина, 03186, г. Киев, ул. С. Мартиросяна, 16/14
16/14, S. Martirosiana Str., Kyiv, 03186, Ukraine
+380 (44) 248-97-64
bioprom@i.kiev.ua
www.meatbusiness.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
і 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. М. Кутузова, 18/7, оф. 602
Off. 602, 18/7, М. 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.

Мир Упаковки, журнал
World of Packaging, magazine
Україна, 01133, м. Київ, вул. М. Кутузова, 18/7, оф. 602
Off. 602, 18/7, М. 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 журнал «Мир Упаковки»
понад 15 років.
Бізнес-організатор пакувальної промисловості «Мир Упаковки» виходить 6
разів на рік, тираж 2 000 прим. Журнал розсилають виробникам продуктів
харчування, безалкогольних та алкогольних напоїв, пивоварням, виробникам
вина, молочної продукції та всім передплатникам.
Advertising and information agency “Marko Pak” more then 15 years publishing
magazine “World of the Packaging”. “World of Packaging” is the business
organizer, which issues 6 times a year. The edition of issues 2000. The issues will
be sent around to producers of meals and soft drink, alcoholic, brewing, wine,
beverage, dairy industry as well as to all subscribers.

OFFICIAL CATALOGUE

Мясной бизнес, журнал. Компания Биопром, ООО
Meat Business®, magazine. Bioprom, Ltd.

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

«Мясной бизнес®» – ведущий в Украине международный научно-практический
журнал для профессионалов мясного бизнеса. Основные рубрики: оборудование,
упаковка, ингредиенты, технологии, обзоры рынка.
“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.

Мясные технологии, журнал
Meat Technologies, magazine
Россия, 105066, г. Москва, Токмаков пер., 16/2
16/2, Tokmakov Side-str., Moscow, 105066, Russia
+7 (499) 267-40-10
+7 (499) 267-40-15
nvy@vedomost.ru
www.meatbranch.com

Специализированный
отраслевой
журнал
научно-практического
направления, предназначенный для специалистов и руководителей в
мясоперерабатывающей отрасли.
Издатель: ООО «СегМедиа».
Полосность: 64 полосы + 4 обложки.
Периодичность: 12 номеров в год (ежемесячные выпуски).
Формат: А4.
Регионы распространения: Россия, СНГ, страны ближнего зарубежья.
Система распространения: подписка, адресная рассылка, распространение
на выставках и профильных мероприятиях.
Тираж: 4 000 экземпляров.
Specialized magazine of scientific-practical directions, designed for professionals
and managers in the meat processing industry. Publisher: OOO “Segmedia”.
Volume: 64 pages + 4 cover.
Periodicity: 12 issues a year (monthly editions).
Format: A4.
Regions of distribution: Russia, CIS, countries of the near abroad.
System of distribution:
subscription, mailing, distribution at exhibitions and specialized events.
Edition of 4 000 copies.

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: 4 000 экземпляров.
Распространение: подписка, адресная рассылка, распространение на
специализированных выставках, семинарах и презентациях.
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: 4 000 copies.
The journal is spread by subscription, address distribution and at the specialized
exhibitions, workshops and presentations.

OFFICIAL CATALOGUE
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ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Напої. Технології та Інновації. Садівництво
та виноградарство, журнал
Drinks. Technologies and Innovations. Gardening and viticulture,
magazine
Україна, 04123, м. Київ, вул. Западинська, 5
5, Zapadyns’ka 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 і безалкогольних напоїв, суміжних галузей, наукових установ.
Спеціальні рубрики – лабораторне обладнання, упаковка, логістика і
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 nonalcoholic 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
НАН України
Science and Innovation, Science and Practice Journal,
The NAS of Ukraine
Україна, 01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 54, кімн. 141
Room 141, 54, Volodymyrs’ka Str., Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 239-64-57, +380 (50) 154-77-83
+380 (44) 239-64-57
innovation@nas.gov.ua
www.scinn.nas.gov.ua

У 2005 році НАН України започаткувала видання журналу «Наука та інновації»
(головний редактор – академік НАН України Б.Є. Патон), заснування якого
зумовлено потребою всебічно на професійному рівні інформувати широку
читацьку аудиторію про роль науки і технологій у забезпеченні інноваційного
розвитку нашої країни.
Головну увагу надано висвітленню питань інноваційної політики, результатів
перспективних розробок, досліджень, важливих для забезпечення
інноваційного розвитку держави.
Журнал внесено до переліку наукових видань ДАК України, в яких можна
публікувати головні результати дисертаційних робіт (секції технічних і
економічних наук).
Журнал можна передплатити за каталогом «Укрінформнаука» (тел./факс
+38(044) 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).

Научтехлитиздат, ООО
Nauchtechlitizdat, Ltd.
Россия, 107258, г. Москва, Алымов переулок, 17, стр. 2
17/2, Alymov Side-str., Moscow, 107258, Russia
+7 (499) 168-40-48, +7 (916) 008-10-40
+7 (499) 168-23-58
tgizd@mail.ru
www.tgizd.ru

Издательство выпускает научно-технические, художественные и
литературные периодические издания, монографии, сборники и альбомы.
В настоящее время научно-технические журналы, выпускаемые
издательством, объединяют почти все крупные промышленные
предприятия, научно-исследовательские организации и высшие учебные
заведения приборо- и системостроительного профиля, выдающихся ученых,
изобретателей, конструкторов и высококвалифицированных специалистов.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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The publishing house publishes monthly scientific and technical magazines,
monographies, collected books and albums. Our scientific and technical magazines
consolidate almost all big industrial companies, scientific-research institutes,
Institutions of Higher Education that specialize on apparatus and systems, eminent
scientists, inventors, product engineers and high-skilled specialists.

НИВА, Видавничий дім, ТОВ
Niva, Publishing house
Україна, 295011, Крим, м. Сімферополь, вул. Пушкіна, 22
22, Pushkin Str., Simferopol, Crimea, 295011, Ukraine
+380 (652) 51-02-40, 51-02-41
+380 (50) 650-22-06,
+797-88-43-53-75
niva-office@mail.ru
www.niva.org.ua

«НИВА» – журнал для керівників і фахівців АПК. 14 років – в інтересах аграріїв,
на благо Землі!
Головні розділи:
• Історія в обличчях – ексклюзивні виробничі репортажі з господарств.
• Рослинництво.
• Тваринництво.
• Техогляд.
• Захист бізнесу.
• Законодавство.
• Соцсфера.
• Філософія життя.
Аграрії Криму, південних областей Росії, України отримують журнал «НИВА»
безкоштовно. Цільова аудиторія: сільгосптоваровиробники, агрохолдинги,
комерційні і промислові структури АПК, переробні підприємства, торговельні
компанії, держадміністрації, управління АПР, галузеві заходи, конференції.
Шлях до керівника агропідприємства лежить через журнал «Нива»!
“Niva” is agroindustrial magazine for leaders and professionals.
14 years – in the interests of farmers, for the good of the Earth!
Main topics: History in Faces – exclusive production reports from farms; Crop;
Аnimal husbandry; Technical inspection; Protection of business; Legislation; Social
sphere; Philosophy of life. Farmers of the Crimea, southern regions of Russia, Ukraine
receive the magazine “Niva” free of charge. Target audience: agricultural producers,
agricultural holdings, commercial and industrial structures, processing plants,
trading companies, State Agro-Industrial Institutions, industry events, conferences.
The path to the head of agricultural enterprise is through the magazine “Niva”!

Новости GMP
GMP news
Чешская республика, 14900, г. Прага, ул. Доудлебска, 5
5, Doudlebska Str., Prague, 14900, Czech republic
+420 (60) 327-11-78
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-Panasovs’ka 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
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серіях: «Металообробка» і «Деревообробка».
Видання бере активну участь у виставках, семінарах і конференціях,
нарадах спеціалістів, які проходять не тільки в Україні, а й за кордоном.
Розповсюджується за передплатою серед підприємств пострадянського
простору.
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.

Отраслевые справочники, ЗАО
Фарос плюс, Издательский холдинг, ЗАО
Business Reference Books, JSC and Faros Plus, JSC
Россия, 190103, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, 31/1
31/1, Ruzovskay Str., Saint-Petersburg, 190013, Russia
+7 (812) 320-06-24, 320-06-26
+7 (812) 320-65-61
expo@farosplus.ru
www.farosplus.ru
www.medreestr.ru

Издательский холдинг «Фарос плюс» работает на российском рынке
медицинской информации с 1997 года.
Издательский холдинг ЗАО «Фарос Плюс» и ЗАО «Отраслевые справочники»
г. Санкт-Петербург с 1997 г. – учредитель и издатель отраслевых
всероссийских изданий: «Медизделия» (с 2000–2012 гг. «Медтехника и
медизделия»), журнал «Реабилитация», каталог «Современная лабораторная
диагностика». Электронные версии изданий всегда в открытом доступе на
сайтах: www.farosplus.ru и www.medreestr.ru общей посещаемостью от 1 200
в сутки.
С 2010 г. издаёт каталог «Российские производители медтехники и
медизделий». Готовится к выпуску в сентябре 4-ое дополненное издание
2014–2015 г.
• Рассылка коммерческих предложений по собственной клиентской базе
(актуально для 2014 года), более чем в 10 800 российских медицинских
учреждений.
• Заочное участие в выставках.
• Дизайн и полиграфические услуги.
• Размещение рекламы на www.farosplus.ru & www.medreestr.ru.
Publishing house “Faros Plus” works in the Russian market of medical information
since 1997.
Our primary sphere of business is publication of medical catalogs.
Among them: the leading all-Russian magazines “Medical Ware”, “Modern
Laboratory Diagnostics”, “Rehabilitation”, catalog “Russian Producers of Medical
Equipment and Medical Ware”.
• Distribution of commercial offers through our own client database (actual for
2014), more than 10 800 Russian health facilities.
• Remote participation in exhibitions.

Пищепром Украины, журнал
Ukrainian Food Industry, magazine

Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, 10
10, Electrodnaya Str., Moscow, 111524, Russia
+7 (495) 672-70-29(92)
medpres@mail.ru
www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999
года. Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В
нашем журнале вы найдете: информацию о законодательных, нормативных
документах в области здравоохранения, деятельности Минздрава РФ;
новости науки и практической медицины; консультации специалистов для
работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах, методах их
применения и медицинской технике.
The Polyclinic magazine has been published since 1999. It is oriented on general
managers and doctors of all specializations. In our magazine you will find:
information about legislative and normative documents in the field of health
protection and Ministry of Health Protection of Russian Federation activity;
practical medicine and science news; specialists consultations for Medical
and Preventive Treatment Facility staff; articles about new medicals and ways
of administration, medical techniques.

Прес-Тайм, рекламне агентство
Press Time, advertising agency

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 виходять 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.

Продукты & Ингредиенты®, журнал, Компанія Біопром, ТОВ
Bioprom, Ltd.
Україна, 03186, м. Київ, вул. С. Мартиросяна, 16/14
16/14, S. Martyrosyana Str., Kyiv, 03186, Ukraine
+380 (44) 248-97-64
bioprom@i.kiev.ua
www.meatbusiness.ua

“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.

«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.

•
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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 і виробників лабораторного обладнання,
лабораторних меблів, хімічних реактивів і лабораторного посуду.
На сторінках журналу Ви знайдете інформацію про акредитацію лабораторій,

OFFICIAL CATALOGUE
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методи випробувань продукції, оснащення лабораторій. У журналі
«Производственная лаборатория» є характеристики та опис лабораторного
обладнання, лабораторних меблів, хімічних реактивів і 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, 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.

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
+38 (067) 740-57-49
+380 (432) 57-45-75
jornal-pgp@ukr.net
www.pgpjournal.vsau.org

Україна, 79008, м. Львів, а/с-2222
P.O. box-2222, Lviv, 79008, Ukraine
+380 (32) 241-84-50
+380 (32) 241 84 60
reklama@biznes-pro.ua
www.rapt.com.ua

«Продукты & ингредиенты®» - провідний в Україні міжнародний науковопрактичний журнал для професіоналів харчової промисловості. Основні
рубрики: обладнання, упаковка, інгредієнти, технології, огляди ринку.

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

OFFICIAL CATALOGUE

Поликлиника, журнал
Polyclinic, Magazine

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Публікації журналу присвячені питанням розроблення, дослідження,
виготовлення і практичного виконання засобів і систем промислової
гідравліки і пневматики. Залучення до співпраці широкого кола провідних
спеціалістів України, Росії, Білорусі, Польщі тощо дозволяє представити сучасні
напрями і тенденції робіт в даній галузі. Виробники гідро- і 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., Kharkov, 61072, Ukraine
+380 (99) 189-66-25
+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 найвдаліший 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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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMPROM

VII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES PHARMPROM

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

Промышленная Торговая Площадка Украины, інтернет-портал
Ukrainian Industrial Marketplace, internet-portal
Україна, 61052, м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 4/7, оф. 39
Off. 39, 4/7, Malo-Panasіvs’ka 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
комплектувальні; постачає і впроваджує техніку та 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.

Профессиональные издания, УП
Professional`nye izdaniya, Unitary Enterprise
Республика Беларусь, 220012,
г. Минск, ул. М. Чернышевского, 10-A, оф. 805
Off. 805, 10-A, М. Tchernishevskii Str.,
Minsk, 220012, Republic of Belarus
+375 (17) 280-01-12
office@recipe.by
www.recipe.by

Издательство специализируется на выпуске медицинской периодики.
В редакционном портфеле 14 международных рецензируемых научнопрактических журналов, которые издаются в Беларуси и Украине:
«Евразийский онкологический журнал», «Инновационные технологии
в медицине», «Психиатрия, психотерапия и клиническая психология»,
«Клиническая инфектология и паразитология», «Офтальмология. Восточная
Европа», «Педиатрия. Восточная Европа», «Экстренная медицина», «Хирургия.
Восточная Европа», «Рецепт» и другие.
Publishing house is specialized in medical periodicals. There are 14 international
reviewed scientific-practical journals, which are publishedin Belarusand
Ukraine: “Eurasian Journal of Oncology”, “Innovative technology medicine”,
“Psychiatry, psychotherapy and clinical psychology”, “Clinical infectology and
parasitology”, “Ophtalmology. Eastern Europe”, “Pediatrics. Eastern Europe”,
“Emergency medicine”, “Surgery. Eastern Europe”, “Recipe” and others, in the
editorial case.

Процеси литва, журнал
Casting processes, magazine
Україна, 03680, м. Київ, вул. В. Вернадського, 34/1
34/1, V. 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, є в переліку видань,
рекомендованих для публікації матеріалів кандидатських і докторських
дисертацій.
Bimonthly magazine, recommended for publication of doctor’s and master’s
theses materials.

СЕС. Профілактична медицина, журнал
SES. Preventive medicine, magazine
Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25/1
25/1, Dehtiarivs’ka 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

90

WWW.PHARMCOMPLEX.COM

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.

Стандартизація, сертифікація, якість, журнал
Standardization, certification, quality, magazine
Україна, 61002, Харків, вул. Мироносицька, 40, к. 3
Off. 3, 40, Myronosyts’ka Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 752-00-89
+380 (57) 700-49-53
ssya@metrology.kharkov.ua
standards@i.ua

Науково-технічний журнал «Стандартизація, сертифікація, якість» є
спеціалізованим періодичним виданням, призначеним для керівників і
фахівців підприємств і організацій, служб стандартизації та якості, науководослідницьких установ. Засновники видання: Держспоживстандарт
України, ДП «Український науково-дослідний навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості». Журнал зареєстровано у Вищий
атестаційній комісії України. Виходить раз на два місяці. Видання містить
офіційну інформацію Держспоживстандарту, компетентні роз’яснення
та коментарі, огляди зарубіжних видань, аналітичні матеріали стосовно
питань технічного регулювання, підтвердження відповідності, захисту прав
споживачів, якості та систем управління.
Scientific and technical journal «Standardization, certification, quality» is
the specialized periodical for managers and specialists of enterprises and
organizations, services on standardization and quality, research institutions.
The founders: Derzhspozhivstandart of Ukraine (DSSU), “Ukrainian Research
and Training Centre for Standardization, Certification and Quality Problems”
State Enterprise. The journal is registered in the Higher Attestation Commission
of Ukraine. Published every two months. The publication contains the official
information of DSSU, competent explanations and comments, review of foreign
publications, analytical materials on technical regulations, conformity assessment,
consumer protection, quality, and management systems.

Сучасна ветеринарна медицина, журнал
Modern veterinary medicine, magazine
Україна, 03151, м. Київ, вул. К. Ушинського, 27
27, К. Ushinskiy Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 242-42-41
+380 (44) 242-24-32
www.svm.biz.ua

Науково-практичний журнал – добрий помічник і порадник для спеціалістів
ветеринарної медицини та усіх, хто працює у галузі промислового
тваринництва. Подання об’єктивної, перевіреної на практиці, а тому надійної,
корисної інформації – кредо журналу. Для досягнення об’єктивності працює
редакційна колегія, що складається з високопрофесійних фахівців. Журнал
подає різні погляди на кожну ветеринарну проблему. Журнал розробив
стратегію розвитку, що передбачає зростання кількості актуальних рубрик
та обсягу видання. Окрім цього, підвищується щорічна кількість номерів, що
мають детально висвітлювати науково-практичні конференції та заходи, які
щороку поповнюють життя української ветеринарної галузі. Робота журналу
«Сучасна ветеринарна медицина» допомагає підвищити професійний рівень
ветеринарних спеціалістів, розширити їх професійний світогляд.
Журнал розповсюджується в усіх регіонах України.
Передплатний індекс ДП «Преса» – на 2014 рік ( 6 номерів):
– 89040 для юридичних осіб;
– 91415 для фізичних осіб.
Scientific and practical magazine – a good assistant and counselor for specialist
veterinary medicine and all those working in industrial animal husbandry. Submission
of an objective, proven, and therefore – reliable, useful information – the magazine’s
credo. To achieve objectivity runs the editorial board, consisting of highly qualified
professionals. The magazine presents different views on each veterinary problem.
The magazine has developed a strategy that involves the actual increase in the
number of columns and books. In addition, increasing the annual number of rooms –
that will help illuminate the detailed scientific and practical conferences and events,
which is replenished every year life of the Ukrainian veterinary industry. The work
of the magazine Modern veterinary medicine helps to raise the professional level
of veterinary professionals to expand their professional horizons.
The magazine is distributed in all regions of Ukraine.
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Сучасне птахівництво, журнал
Modern poultry, magazine
Україна, 03041, м. Київ,
вул. Героїв Оборони, 12-Б, корп. 7-A, кім. 215
Off. 215, Bldg. 7-A, 12-B,
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 публікують наукові статті з
різних напрямів галузі птахівництва, надають рекомендації щодо впровадження
наукових розробок у виробничий процес, інформацію про птахівничі
підприємства країни, поради фермерам і 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.

Тваринництво Сьогодні, журнал
Animal Industry Today. magazine
Україна, 03150, м. Київ, вул. Тарасівська, 42, оф. 6
Off. 6, 42, Tarasivs’ka Str., Kyiv, 03150, Ukraine
+38 (44) 289-16-28
aitmagazine2@gmail.com
www.ait-magazine.com.ua

Щомісячний журнал «Тваринництво сьогодні» – інформаційний помічник для
всіх, хто займається тваринництвом: керівників господарств, підприємств,
фахівців усіх рівнів. Наше видання висвітлює головні події та досягнення за
кордоном, у регіонах України, зорієнтує на ринку пропонованої продукції.
“Animal Industry Today” monthly issue is an information assistant for all those who
are involved in animal indundry: the heads of households, businesses, professionals
of all levels. Our publication covers the major events and achievements abroad, in
the regions of Ukraine, and will orient on the market.

ТЕСТ-ЗЛ, Издательство, ООО
TEST-ZL, Publishing house, Ltd.
Россия, 119991, г. Москва, пр-т Ленинский, 49
49, Leninsky Ave., Moscow, 119991, Russia
+7 (499) 135-62-75, +7 (499) 135-96-56
+7 (499) 135-62-75
zavlabor@imet.ac.ru
www.zldm.ru

«Заводская лаборатория. Диагностика материалов» – научно-технический
журнал по аналитической химии, физическим методам исследования и
контроля, механике материалов, прочности, ресурсу, безопасности, а
также математическим методам исследования и сертификации веществ и
материалов.
Zavodskaya Laboratoriya. Diagnostika Materialov is a scientific monthly journal
devoted to analytical chemistry, physical, mechanical and mathematical methods
of testing and certification of materials.

Тяжелое машиностроение, журнал
Russian Journal of Heavy Machinery, magazine
Россия, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 4
4, Sharikopodshipnikovskаyа Str., 115088, Moscow
+7 (495) 675-89-36
dva347@cniitmash.ru,
red-2011-mk@yandex.ru
www.tiajmash.ru

Тематика: атомное, энергетическое, металлургическое, горное, транспортное
машиностроение, подъемно-транспортная техника, судостроение и смежные
отрасли промышленности. Подписной ИНДЕКС: 71109 – по каталогу агентства
«Роспечать».
Newsbeat: atomic, power, metallurgical, mining, transport engineering and
allied industries. Basic sections: researches and engineering, production methods
and materials, safety and prorogation of service life of machines device and
equipment, scientific, technological and industrial research materials.
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Україна Бізнес, видавничий дім
Ukraine Business, Publishing House
Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-A
2-A, Novokonstantynivs’ka Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 238-68-38, 39
+380 (44) 238-68-40
ukrbizn@ukrbizn.com
elenaukrbizn@gmail.com
www.ukrbizn.com

Видавничий дім «Україна Бізнес» – лідер українського ринку професійної
періодики. Видання: фінансово-економічний тижневик «Україна Бізнес Ревю»,
журнал «Финансовые услуги», журнал «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.

Укрметалургінформ «НТА», ТОВ
Ukrmetallurginform «STA», Ltd.
Україна, 49027, м. Дніпропетровськ, вул. Ф. Дзержинського, 23
23, F. Dzerzhinskiy Str., Dnipropetrovs’k, 49027, Ukraine
+380 (56) 744-81-66
+380 (562) 46-12-95
metinfo@metinform.dp.ua
www.metaljournal.com.ua

Видання науково-технічного і виробничого спеціалізованого журналу
«Металлургическая и горнорудная промышленность». Журнал існує понад 50
років, висвітлює проблеми ГМК України, науково-технічні розробки інститутів
і підприємств, нові технології та обладнання, нову продукцію.
Publication of scientific-technical and industrial specialized journal
“Metallurgicheskaya i Gornorudnaya Promyshlennost”. The journal has been
published for more than 50 years and covers the problems of mining and smelting
industry of Ukraine, scientific and technical results of institutes and enterprises,
new technologies equipment, products.

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-кореспондент 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

Журнал «Фармацевтическая отрасль» − провідне видання російською
мовою про/для фармацевтичної промисловості: головні тенденції та події
фармацевтичної галузі; аналітична інформація про технології, обладнання,
дослідження та розробки; новини галузі та законодавства, думки учасників
фармацевтичного ринку; практичні бізнес-рішення; портрети компаній;
інтерв’ю, огляди ринків, історичні дані, практичні кейси та багато іншого.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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VII МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

V INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES PHARMPROM

VII INTERNATIONAL FORUM COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES

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.

Фармацевтическая Промышленность, ООО
Pharmaceutical Industry, Llc.
Россия, 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, 3-A
3-A, Nagatinskaya Str., Moscow, 117105, Russia
+7 (495) 231-42-53
+7 (495) 231-42-54
arfp@arfp.ru
www.arfp.ru

Журнал «Фармацевтическая Промышленность» − информационноаналитическое издание, освещающее вопросы актуального состояния
фармацевтического рынка России и перспективы развития отечественной
фармацевтической отрасли. Журнал уделяет должное внимание вопросам
взаимодействия науки, образования, производства и законодательства,
привлекая в качестве авторов ведущих специалистов и экспертов
фармрынка. В сотрудничестве с AESGP публикуется оперативная информация
о наиболее значительных событиях и явлениях мирового фармрынка. Журнал
адресован руководителям и специалистам промышленных предприятий
и научно-исследовательских институтов, ВУЗов и лабораторных центров,
представителям федеральных и региональных отраслевых органов власти.
Журнал выходит 1 раз в 2 месяца тиражом 2 000 экз.
The journal «Pharmaceutical Industry» is an analytical and informational
publication. It highlights a wide range of issues containing to the Russian
pharmaceutical market, and prospects for the domestic pharmaceutical industry.
The journal pays attention to the interaction between science, education,
manufactoring and law, involving specialists and leaders of the industry as well
as representatives of the state. The journal also interacts with the European
Association of manufactured and non-prescripted medicines (AESGP) and
publishes information on the main events of the world’s pharmaceutical industry.
The journal is addressed to the managers and specialists of industrial enterprises
and research institutes, universities and laboratory centers, representatives of
federal and regional industry authorities. The journal is published every other
month, with about 2000 copies each time.

Фармацевтический бизнес,
информационно-аналитическое 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.

Фармацевтическое обозрение Казахстана, газета,
ТОО «PharmReview»
Kazakhstan Pharmaceutical Review, newspaper,
ТОО “PharmReview”
Казахстан, 050063, г. Алматы, микрорайон Мамыр-4, 100-A, эт. 4
4th floor, 100-A, Mamyr-4, Almaty, 050063, Kazakhstan
+7 (727) 354-42-51
baimbetova.o@pharmreview.kz
www.pharmreview.kz

Газета «Фармацевтическое обозрение Казахстана» − специализированное
издание для фармацевтов и врачей. На его страницах − самая актуальная
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информация о событиях отрасли и тенденциях рынка лекарств, мнения
ведущих экспертов по вопросам, касающимся различных аспектов
обращения и применения лекарственных средств, изделий медицинского
назначения, медицинской техники, БАД и других товаров для здоровья.
Полноцветное издание на мелованной бумаге, выходит два раза в месяц и
распространяться бесплатно по всем регионам Казахстана.
The Kazakhstan Pharmaceutical Review (PharmReview.KZ) is one of the specialized
newspaper for medical professionals, pharmacists as well as doctors. You will find
the actual information on events and tendencies of Kazakh pharmaceutical market,
opinion of leading experts on different aspects of pharmaceuticals, medical and
health products application; analytics, business technologies, pharmaceutical
manufacturing transition problems, foreign experience and many other things in
our publications.

Фармацевтичний Кур’єр, журнал
Pharmaceutical Courier, magazine
Україна, 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 4-В (Літ. А), прим. 166
Off. 166, 4-V (Lit. A), Mykilsko-Slobids’ka Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 499-84-94, +380 (50) 440-14-96
+380 (44) 499-84-94
office@pharmcourier.org
www.pharmcourier.org

«Фармацевтичний Кур`єр» − щомісячний інформаційно-аналітичний журнал
для фахівців фармацевтичного ринку.
Видавець − ДП «Український Фармацевтичний Інститут Якості».
Видання «Фармацевтичний Кур`єр»:
- допомагає фахівцям галузі у роз`ясненні складних питань застосування
законодавства;
- узагальнює та аналізує тенденції розвитку як української, так і світової
фармацевтики;
- висвітлює актуальні проблеми фармацевтичної галузі.
Передплатний індекс 49432.
“Pharmaceutical Courier” − monthly analytics magazine for professionals of the
pharmaceutical market.
Publisher − SE Ukrainian Pharmaceutical Institute of Quality.
Pharmaceutical Courier magazine:
- helps professionals in clarifying the complex issues of law enforcement;
- summarize and analyze trends in both Ukrainian and international
pharmaceutical markets;
- lights up the issues of the day of pharmaceutical industry.
Subscription code 49432.

Харчова наука і технологія, журнал
Food science and technology, magazine

– «М’ясна індустрія» для фахівців м’ясної промисловості (передплатний індекс
– 99056);
– «Пекарня та кондитерська» для фахівців хлібопекарської та кондитерської
промисловості (передплатний індекс – 99057).
“Harchovyk” – an authoritative all-Ukrainian edition for food industry. Newspaper
gives reliable, opportune and competent information. The newspaper is for
managers and technologists about the most important and actual events of
different parts of food industry.
Frequency – two times per month.
Circulation – 8 000 copies.
Postal subscription index: 91972.
Specialized issues of the newspaper “Harchovyk”:
• “Meat industry” for the meat industry experts (subscription index 99056);
• “Bakery and confectionery” for the baking and confectionary industry experts
(subscription index 99057).

Химико-фармацевтический журнал.
Издательский дом «Фолиум»
Pharmaceutical Chemistry Journa. Folium, Publishing House
Россия, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, 157
157, Dmitrovskoe shosse, Moscow, 127411, Russia
+7 (499) 258-08-28
+7 (499) 258-08-28
info@folium.ru
www.folium.ru

«Химико-фармацевтический журнал», издательский дом «Фолиум»:
молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств
(ЛС) и изучение механизма их действия; лекарственные растения, поиск
новых ЛС; синтез и технология ЛС; строение соединений, методы анализа и
контроль производства; стандартизация.
“Pharmaceutical Chemistry Journal”, FOLIUM Publishing House: Molecularbiological problems of drug creation, study of the mechanism of their action,
medicinal plants, search for new drugs, synthesis and technology, structure of
compounds, methods of analysis and production control, standardization.

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».

Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
112, Kanatna Str., Odesa, 65039, Ukraine
+38 (048) 712-41-13
+38 (048) 725-32-84
onaft_foodtechn@mail.ru
www.onaft.edu.ua

Журнал зареєстрований Міністерством Юстиції України 16.05.2007 р.,
свідоцтво: cерія КВ №12578-1462 ПР і є фаховим виданням за №21, Бюлетень
ВАК України, №6, 2008 р.

“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.

In registered by the Ministry of Justice of Ukraine 16.05.2007, the certificate:
No. 12578-1462PR KV series also is the professional edition according to the list
No. 21, the Bulletin VAK of Ukraine, No. 6, 2008 of.

Хранение и переработка зерна, журнал
Storage and grain processing, magazine

Харчовик, газета
Harchovyk, newspaper

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

Україна, 79054, м. Львів, вул. Садова, 2-A, а/с-5911
P.O. box-5911, 2-A, Sadova Str., Lviv, 79054, Ukraine
+380 (32) 244-11-00
harch@prominfo.com.ua
www.harchovyk.com

«ХАРЧОВИК» – авторитетне всеукраїнське видання харчової галузі. Газета
подає достовірну, своєчасну та якісну загальногалузеву інформацію. Це
видання для керівників і фахівців про найважливіші, найактуальніші події
різних сегментів харчової промисловості.
Періодичність – двічі на місяць. Загальний наклад – 8 000 примірників.
Передплатний індекс в каталозі Укрпошти – 91972.
Спеціалізовані видання газети «Харчовик»:
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Щомісячний спеціалізований науково-практичний журнал «Хранение и
переработка зерна». Журнал виходить 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 2 000 копій. Передплатний індекс в каталозі «Укрпошти»
22861.
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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
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 і світу. На сторінках журналу провідні фахівці
викладають свої погляди на шляхи розвитку науково-технічного потенціалу
галузі, аналізують її технічний та фінансовий стан, світовий досвід розвитку
цукрової науки та техніки, надають практичні рекомендації з підвищення
ефективності цукрового виробництва.
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
Cleanrooms and Technological Environments, magazine
Россия, 123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, 1, стр. 1, оф. 521
Off. 521, Bldg. 1, 1, 3-y Khoroshevsky Proezd, Moscow, 123007, Russia
+7 (495) 941-47-98
editor@vialek.ru
www.cleanrooms.ru

Ежеквартальный научно-практический журнал «Чистые помещения и
технологические среды» издается с 2002 года.
Основные темы журнала посвящены вопросам и проблемам проектирования,
строительства, эксплуатации чистых помещений, контролю загрязнений,
мониторингу окружающей среды и технологических сред. В издании
предоставляется информация об отечественной и зарубежной практиках
поддержания чистоты, интересных и полезных материалах из авторитетных
источников и зарубежной периодики.
Журнал распространяется в России, странах СНГ, Латвии, Грузии.
Our scientific and practical journal “Cleanrooms and Technological Environments”
has been published since 2002.
Chief topics of the journal are design, building, filters, contamination control,
monitoring of technological environments (water, purification of water, air,
compressed air, nitrogen, etc.) of cleanrooms. The journal publishes information
about native practice of purity support and the most interesting and useful
information from foreign periodicals.
The journal is distributed in Russia, the CIS countries and Georgia.

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, Raskovoi M. 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.

WWW.LABCOMPLEX.COM
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V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ТЕХНОЛОГІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMPROM
V INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNOLOGIES PHARMPROM
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”

Экспериментальная и клиническая фармакология, журнал
Experimental and Clinical Pharmacology, magazine
Россия, 127411, г. Москва, ул. Гамалея, 18
18, Gamaleya Str., Moscow, 127411, Russia
+7 (499) 258-08-28
ekf@folium.ru
www.ekf.folium.ru

Фундаментальные исследования по фармакологии, клинические испытания
фармпрепаратов синтетического и растительного происхождения. Для
фармакологов, фармацевтов, врачей-клиницистов – подробная информация
о новых отечественных и зарубежных препаратах.
Basic research and applied research in pharmacology, clinical trials of
pharmaceuticals of synthetic and plant origin, detail information about new
domestic and foreign drugs.
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WWW.PHARMCOMPLEX.COM
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