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Шановні колеги!
Дозвольте привітати з початком роботи XII Міжнародної
виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології.
HI-TECH.
Сучасний ринок високих технологій і комплексного
лабораторного обладнання – єдиний механізм, який потребує
єдності та чіткої взаємодії наукових установ, виробників й
споживачів.
У зв’язку з цим особливої актуальності в Україні набуває
напрямок із удосконалення і розвитку маркетингової діяльності,
яка спрямована на активне просування новітніх технологій у
ринкове середовище.
Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. HI-TECH є професійним майданчиком із
просування інноваційних і технічних рішень для більшості галузей
промисловості України, пошуку партнерів та інвесторів. Участь
міжнародних і вітчизняних компаній у роботі зазначеної виставки
надає фахівцям можливість оприлюднити свої здобутки та
бачення розвитку різних галузей науки і промисловості в контексті
сучасних світових тенденцій.
Сподіваюся, що широкий спектр наукових розробок,
наукоємного технологічного та лабораторного обладнання,
що буде продемонстровано в експозиційній частині виставки,
значною мірою зможе забезпечити потреби науковців та
виробників й у подальшому надасть можливість впровадити
найсучасніші науково-технічні рішення в економіку України.
Щиро бажаю всім учасникам та відвідувачам ХIІ Міжнародної
виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології.
HI-TECH плідної роботи, налагодження нових ділових контактів,
успіхів у професійній діяльності.

Б.Є. Патон,
Президент Національної академії наук України,
академік НАН України
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Dear colleagues!
Let me congratulate you on opening the XII International Exhibition
LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnologies. HI-TECH.
The current market of high technologies and sophisticated
laboratory equipment is a single mechanism that needs the unity and
seamless interaction between research institutions, producers and
consumers.
In light of this the issue of the improvement and development of
marketing activity, which is intended to market new technologies, has
become pressing in Ukraine.
The International Exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory.
Biotechnologies. HI-TECH is a professional platform for promoting
innovative and technological solutions for most industries of Ukraine,
for searching partners and investors. The participation of international
and domestic companies in the exhibition allows specialists to
represent their results and visions of the development of different
sciences and industries in the context of current global trends.
I hope that a wide range of scientific developments, sciencebased technological and laboratory equipment that will be shown at
the exhibition will ensure the needs of researchers and producers
and further will allow to implement the most advanced scientific and
technical solutions in the economy of Ukraine.
I sincerely wish all participants and visitors of the XII International
Exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnologies.
HI-TECH to cooperate effectively, establish new business contacts,
achieve successful results.

B. Paton,
President of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Academician of the NAS of Ukraine
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Шановні учасники й гості XII міжнародної
виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. HI-TECH!»
Прийміть вітання від імені державного підприємства
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»!
Неможливо не погодитися з відомим висловом: «Щоб стояти
на місці, потрібно бігти, а, щоб рухатися вперед, слід бігти
щонайменше вдвічі швидше». Побудувати розвинену державу
– з перспективами в науці, зразковою медициною, потужною
економікою – неможливо без ґрунтовних знань і сучасних
технологій. А в перевірці якості й безпечності виробленої
продукції, від авіадеталей до дитячих іграшок, ключовими є саме
лабораторні дослідження.
Обмінятися напрацюваннями, налагодити ділові зв’язки з
виробниками та постачальниками оснащення для лабораторій,
отримати найактуальнішу інформацію від професіоналів
лабораторної справи, взяти участь у фахових дискусіях і бізнесперемовинах – все це можливо під час виставки «LABComplEX.
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH».
Бажаю Вам успіхів і завзяття, новаторських ідей і
наполегливості, аби втілити їх у життя!

Д.А. Сабатович,
Генеральний директор
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
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Dear participants and guests of the
XII International Exhibition LABComplEX.
Analytics. Laboratory. Biotechnologies. HI-TECH!
Let me welcome you on the behalf of UKRMETRTESTSTANDART!
We can’t but agree with the expression: “it takes all the running
you can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere
else, you must run at least twice as fast as that!”. It is impossible to
establish a developed state with excellent prospects for sciences, a
perfect health care system, strong economy without fundamental
knowledge and advanced technologies. Laboratory tests play a key
role in checking the quality and safety of products, from aircraft parts
to toys.
To exchange advances, to establish business contacts with
producers and suppliers of laboratory equipment, to get the up-todate information from experts in laboratory science, to take part in
professional discussions and negotiations. All this you can do at the
exhibition “LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnologies.
HI-TECH”.
I wish you success and inspiration, innovative ideas and
determination to bring them to life!

D.A. Sabatovych,
General Director
SE “UKRMETRTESTSTANDART”
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Шановні учасники та гості науково-практичної
конференції!
Дозвольте мені від імені Всеукраїнської асоціації клінічної хімії
та лабораторної медицини і від себе особисто щиро привітати з
початком роботи науково-практичної конференції з міжнародною
участю «Досвід впровадження системи управління якістю в
медичних лабораторіях України» в рамках XII Міжнародної виставки
комплексного забезпечення лабораторій LABComplEX-2019.
Виставка об’єднує науково-практичну конференцію та майстеркласи, спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для
обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців лабораторної
медицини. Тема конференції є дуже актуальною і пов’язана
з впровадженням в діяльність медичних лабораторій України
міжнародних правил і стандартів, зокрема, в сфері менеджменту
якості в медичних лабораторіях – ДСТУ EN ISO 15189:2015. Особлива
увага буде приділена досвіду чотирьох клініко-діагностичних
лабораторій щодо питань підготовки та проведення акредитації
медичних лабораторій, управління технологічними процесами в них,
вимог до компетентності і якості в медичних лабораторіях.
Основним завданням Виставки є формування єдиного підходу
і консолідація зусиль, спрямованих на впровадження системи
комплексного управління якістю лабораторних послуг в кожному
регіоні країни, оскільки саме це є запорукою надання доступних і
якісних лабораторних послуг.
Також в рамках конференції буде обговорено новий Регламент ЄС
2017/746 і Ради Європи по виробах для in vitro діагностики; визначення
біологічних референтних інтервалів або меж прийняття клінічних
рішень. Буде також цікавим для спеціалістів лабораторної медицини
обговорення вирішення проблеми валідації та верифікації методик
клінічних лабораторних досліджень в медичних лабораторіях та
процедура управління персоналом медичних лабораторій відповідно
до вимог національного стандарту України ДСТУ EN ISO 15189:2015.
В рамках науково-практичної конференції будуть проведені
майстер-класи та презентації сучасного лабораторного обладнання,
де фахівцям лабораторної медицини буде представлена унікальна
можливість тестування новітнього обладнання та отримання
кваліфікованих консультацій від професіоналів.
Бажаємо організаторам і всім учасникам конференції далі
направляти свій талант і професійну майстерність на розвиток
лабораторної медицини. Міцного Вам здоров’я, творчих успіхів,
вірних друзів і колег.

Г. Луньова,
Президент Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та
лабораторної медицини, професор
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Dear participants and guests
of our Research & Practical Conference!
On behalf of the Association of Clinical Chemistry&Laboratory
Medicine of Ukraine and on my own behalf, I would like to congratulate
you on the beginning of the Research&Practical Conference “Experience
of the Implementation of the Quality Management System in Medical
Laboratories in Ukraine”. This Conference is held with the involvement
of our international partners as part of LABComplEX-2019, the XII
International Exhibition of Comprehensive Equipment for Laboratories.
The Exhibition brings together the research and practical conference,
master classes, and specialized expositions and serves as an international
platform where specialists in laboratory medicine can share their
experience and improve their qualification. The theme of the Conference
is very important as it focuses on the implementation of international rules
and standards, including in particular the quality management standard
for medical laboratories – DSTU EN ISO 15189: 2015, in the practice
of Ukrainian medical laboratories. Particular attention will be paid to the
experience of four clinical and diagnostic laboratories on the issues of
preparation and implementation of accreditation of medical laboratories,
management of technological processes by laboratories, and the
requirements to staff competences and quality at medical laboratories.
The main objective of the Exhibition is to develop a unified approach
and to consolidate efforts being taken to implement the comprehensive
quality management system for laboratory services in every region of
Ukraine as this is the key to affordable and high-quality laboratory services.
Moreover, the new Regulation (EU) 2017/746 of the European
Parliament and of the Council on in vitro diagnostic medical devices and
defining biological reference intervals or limits for making clinical decisions
will be discussed as part of the conference. Validation and verification of
the methods of clinical laboratory studies at medical laboratories and HR
management issues in the light of the national standard of Ukraine DSTU
EN ISO 15189:2015 may also become very interesting points of discussion
for the specialists of laboratory medicine.
Master classes and presentations of modern laboratory equipment to
be held as part of the Research & Practical Conference will give those
who work in laboratory medicine a unique opportunity to test the latest
equipment and get first-hand advice from professionals.
We wish organizers and all participants of the Conference to keep
going and devote their talents and professional skills to the development
of laboratory medicine. We wish you strong health, many creative ideas
and success, faithful friends and colleagues.

H. Luniova,
President the Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine, Professor
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Шановні колеги!
Вітаю вас з початком роботи XII міжнародної виставки
LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH!
Цього року захід вже 12-й раз поспіль об’єднає на одному
майданчику професіоналів лабораторної галузі для ділових
комунікацій, наукових дискусій та обміну досвідом.
Кожен спеціаліст, який хоча б раз відвідував виставку
LABComplEX, знає, що це чудова можливість ознайомитися з
останніми досягненнями у сегменті діагностичних технологій,
налагодити партнерські зв’язки, поділитися напрацюваннями з
колегами.
LABComplEX – непересічна подія для фахівців у сфері
лабораторної медицини. У рамках виставки презентуються кращі
зразки продукції світових лідерів з виробництва обладнання
для лабораторій. Представники компаній детально пояснюють,
які технічні характеристики і переваги має обладнання, які
особливості його використання. На основі таких професійних
рекомендацій легко обрати оптимальний варіант.
Програма заходу, окрім цікавої експозиції, передбачає потужне
науково-практичне наповнення. Зокрема, запланована низка
заходів під назвою «Дні лабораторної медицини», де до уваги
аудиторії пропонуються цікаві виступи на актуальні теми. Цього
року наукову спільноту запрошують долучитися до обговорення
індикаторів якості лабораторних послуг і достовірності результатів
лабораторних досліджень.
Бажаєте не тільки дізнатися про новітнє обладнання,
а й випробувати його у дії? Таку нагоду надає Українська
лабораторна школа. Її учасники мають можливість отримати
професійні консультації експертів Лабораторної та метрологічної
служби НАМН України, міжінститутського Референтного
лабораторного центру НАМН України і провідних компанійвиробників апаратури, а також відвідати майстер-класи на
діючому обладнанні: біохімічних автоматичних аналізаторах,
гематологічних аналізаторах, автоматичних коагулометрах,
аналізаторах
гемостазу,
імуноферментних
аналізаторах.
Визначити особливості використання хемілюмінесцентного та
інших методів на новому обладнанні.
Важливе місце одержить питання про первинну ланку, її
забезпечення. Ці та інші питання будуть розглянуті під час цього
заходу.
Дорогі друзі! Колеги! Переконана, що ми ще не один раз
будемо збиратися на Українській лабораторній школі та радіти
здобуткам один одного.
Бажаю всім здоров’я та плідної співпраці.
Т.І. Гавриленко,
професор, головний спеціаліст з лабораторної діагностики НАМН,
віце-президент Всеукраїнської асоціації клінічної хімії
та лабораторної медицини, керівник міжінститутського
лабораторного Референтного центру НАМН України
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Dear Colleagues!
Welcome to the XII International Exhibition LABComplEX. Analytics,
Laboratory, Biotechnologies. HI-TECH!
This year, it will be the 12th time, when we gather together
professionals of the lab industry in one place for business
communications, scientific discussions and exchange of skills.
Every specialist who attended the LABComplEX exhibition at
least once knows that this is a great opportunity to get acquainted
with the latest advances in the diagnostic technologies, to establish
partnerships and share skills with colleagues.
LABComplEX is an extraordinary event for specialists in the field
of laboratory medicine. During the exhibition, they present the best
models of the world’s leading manufacturers of the lab equipment.
The representatives of companies explain in details the technical
characteristics and advantages of their equipment, to include the
specificity of its use. Based on these professional recommendations, it
is easy to choose the best option.
Besides interesting exposition the event program offers a powerful
scientific and practical content. In particular, they’ve scheduled a
number of events called “Days of Laboratory Medicine”, where the
audience will be offered to attend discussions on topical issues. This
year the scientific community is invited to join the discussion of the
quality indicators of laboratory services and the reliability of their
results.
The Ukrainian Laboratory School gives you the opportunity
not only to learn about the latest equipment, but also to test it. Its
participants have a chance to get professional advices of the experts
from the Laboratory and Metrology Service of the National Academy
of Medical Sciences of Ukraine, from the Interinstitute Reference
Laboratory Center of the National Academy of Medical Sciences of
Ukraine and leading manufacturers of the equipment, to try one’s own
forces at the master classes with true operational equipment such as
biochemical automatic analyzers, hematological analyzers, automatic
coagulometers, hemostasis analyzers and immuno-enzyme analyzers
and to determine the features of using chemiluminescence and other
methods applied in the new equipment. An important place is given to
the primary care setting and its support. These and many other issues
will be considered during the event.
Dear friends! Colleagues! I believe that we will meet in the Ukrainian
Laboratory School more than once and rejoice at the achievements of
each other.
I wish you all the health and fruitful cooperation.

T.I. Havrylenko,
Professor, Chief Specialist in Laboratory Diagnostics, Vice-President
of the All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine, Head of the Interinstitute Laboratory of the Reference
Center of the NAMS of Ukraine
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Шановні експоненти, відвідувачі та
організатори XIІ Міжнародної виставки
LABComplEX. Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. HI-TECH!
Щиро вітаю з початком роботи цієї головної події лабораторної
галузі, до якої прикута увага спеціалістів, науковців, представників
бізнесу й органів влади України. Для нас це велика честь і
надзвичайна відповідальність.
У рамках виставки презентуються кращі зразки продукції
світових лідерів з виробництва обладнання для лабораторій
різних галузей промисловості, а також для медичних лабораторій.
Наш захід об’єднує спеціалізовані експозиції та потужну
науково-практичну програму: конференції, семінари, школи,
майстер-класи. Це чудова нагода зустрітися з колегами,
обмінятися досвідом, обговорити проблемні питання, взяти участь
у фахових дискусіях.
Тож бажаю учасникам і відвідувачам плідної роботи,
налагодження ділових контактів і поповнення своїх скарбничок
знань та навичок новинками, які допоможуть у професійному
вдосконаленні, як особистому, так і всієї галузі!

Валерій Білий,
президент компанії «ЕКСПОФОРУМ»
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Dear exhibitors, visitors and organizers of the XII
International LABComplEX Exhibition. Analytics.
Laboratory. Biotechnology. HI-TECH!
I sincerely congratulate you on the beginning of this major event
of the laboratory industry, which attracts the attention of specialists,
scientists, business representatives and Ukrainian authorities. It is a
honor and a great responsibility for us.
At exhibition will be presented the best products of the world leaders
in the production of equipment for laboratories of various industries, as
well as for medical laboratories.
Our event brings together specialized expositions and a powerful
science and practice program: conferences, seminars, schools,
workshops. This is a great opportunity to meet with colleagues, share
experiences, to talk over about problematic issues, and take part in
professional discussions.
So, I wish participants and visitors efficient work, establishing
business contacts, knowledge and skills increases that will help in
professional development, both in the personal and the whole industry!

Valeriy Bilyi,
The President of “EXPOFORUM”

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТА БІЗНЕС ЗАХОДИ
XII Міжнародної виставки LABComplEX.
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HІ-TECH
SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS EVENTS
of the XII International exhibition LABComplEX
Analytics. Laboratory. Biotechnologies. HI-TECH

XII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ LABComplEX
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ДІЛОВІ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS
ТА БІЗНЕС ЗАХОДИ ВИСТАВКИ* EVENTS OF THE EXHIBITION*
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ТА АГРАРНИЙ СЕКТОР
25 вересня
10.00-16.10
Зал
«Червоний»

25 вересня
10.00-17.00
Зал № 2

FOOD INDUSTRY
AND AGRICULTURAL SECTOR

Науково-практична конференція
25 September
«Контроль процесу виробництва 10.00-16.10
та якості кінцевої продукції в
аграрному секторі. Комплексні Hall «Red»
рішення від HLR»

Scientific-practical conference
“Control of the production
process and the quality of the final
product in the agricultural sector.
Complex solutions from HLR»

Організатор: ТОВ «ХЛР»

Organizer: LLC

Науково-практична конференція
25 September
«Харчова промисловість: аналіз
10.00-17.00
вхідної сировини і готової продукції.
Hall № 2
Комплексні рішення від HLR»

Scientific-practical conference “Food
industry: analysis of incoming raw
materials and finished products.
Complex solutions from HLR»

Організатор: ТОВ «ХЛР»

Organizer: LLC

26 вересня Семінар: «Належна робота
15.30-17.30 лабораторій з контролю якості»
Зал «Синій» Організатор: Quality laboratory

26 September Seminar “Proper work of quality
15.30-17.30 control laboratories”
Hall «Blue»
Organizer: Quality laboratory

26 вересня Семінар «Сучасні підходи до
10.00-14.00 експертизи та контролю якості
харчової продукції»
Зал №2

26 September Seminar “Modern approaches
10.00-14.00 to the examination and quality
control of food products”
Hall №2

Організатор: Одеська національна
академія харчових технологій

26 вересня
14.20-18.00
Зал №2

Науково-практична конференція
«Законодавство України
для харчових підприємств.
Реформування системи
технічного регулювання»

Organizer: Odessa National Academy
of Food Technologies

26 September
14.20-18.00
Hall №2

Організатор: Всеукраїнська
асоціація пекарів

ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА
25 вересня
10.00-18.00
26 вересня
10.00-17.00
Зал № 1

Науково-практична конференція
з міжнародною участю «Досвід
впровадження системи
управління якістю в медичних
лабораторіях України»
Організатори: НМАПО імені П. Л.
Шупика; ВАКХЛМ
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Scientific-practical conference
“Ukrainian legislation for
food enterprises. Reforming
the system of technical
regulation”
Organizer: Ukrainian bakers’
association

LABORATORY MEDICINE
25 September
10.00-18.00
26 September
10.00-17.00
Hall № 1

Scientific-practical conference
“Experience of implementing a
quality management system in
medical laboratories of Ukraine”
Organizers: Shupyk NMAPE,
Association of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine of Ukraine
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25 вересня
10.00-18.00
26 вересня
10.00-17.00
Зал № 3

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА
ШКОЛА
Організатори: НАМН України;
Лабораторна та метрологічна
служба НАМН; Міжінститутський
Референтний лабораторний центр
НАМН; Всеукраїнська Асоціація
клінічної хімії та лабораторної
медицини; ДУ «Національний науковий
центр «Інститут кардіології імені
академіка М.Д. Стражеска НАМН
України»; Група компаній LMT

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
25 вересня
9.30-16.00
Зал «Синій»

25 September
10.00-18.00
26 September
10.00-17.00
Hall № 3

UKRAINIAN LABORATORY
SCHOOL
Organizers: NAMS of Ukraine,
Laboratory and Metrology Service
of NAMS; Inter-Institute Reference
Laboratory Center of NAMS;
Association of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine of Ukraine;
National Science Center «M.D.
Strazhesko Institute of Cardiology» of
NAMS of Ukraine», SI; LMT Group of
Companies

VETERINARY MEDICINE

VIII науково-практична конференція 25 September
«Лабораторні дослідження
9.30-16.00
як інструмент забезпечення
епізоотичного благополуччя та Hall «Blue»
безпеки харчових продуктів»

VIII Scientific-practical conference
“Laboratory Research as a Tool
for Ensuring Epizootic Well-Being
and Food Safety”
Organizers: State Scientific-Control
Institute for Biotechnology and
Microorganisms, State Research
Institute for Laboratory Diagnosis and
Veterinary and Sanitary Expertise

Організатори: Державний науководослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарносанітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ)
та Державний науково-контрольний
інститут біотехнології і штамів
мікроорганізмів (ДНКІБШМ)

27 вересня Семінар «Антибіотикорезистентні 27 September Seminar “Antibiotic-resistant
10.00-17.00 мікроорганізми в об’єктах
10.00-17.00 microorganisms in food chain
харчового ланцюга»
objects”
Зал № 2
Hall № 2
Організатор: Кафедра мікробіології,
вірусології та біотехнології НУБіП
України

НАУКА ТА ОСВІТА
27 вересня
10.00-16.00
Зал № 1

Organizer: National University of
Life and Environmental Sciences of
Ukraine; Faculty of Veterinary Medicine;
Department of Microbiology, Virology
and Biotechnology

SCIENCE AND EDUCATION

X Науково-практична конференція 27 September
НАН України «Новітні розробки
10.00-16.00
наукового обладнання провідних
Hall № 1
приладобудівних компаній.
Розвиток центрів колективного
користування в НАН України»
Організатор: НАН України

X Scientific-practical conference of
the National Academy of Sciences
of Ukraine “Newest Developments
in Scientific Equipment of
Leading Device Manufacturers.
Development of Collective Use
Centers in theNational Academy
of Sciences of Ukraine”
Organizer: National Academy of
Sciences of Ukraine
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САТЕЛІТНІ ЗАХОДИ
26 вересня
10.00-13.30
Зал «Синій»

Науково-практична конференція
26 September
«Системні рішення менеджменту 10.00-13.30
медичних лабораторій
відповідно до вимог ДСТУ EN ISO Hall «Blue»
15189:2015 і органу акредитації»
Організатор: ТОВ «Навчальнометодичний центр «Міжнародна
школа технічного законодавства і
управління якістю» (ISTL)

26 вересня
10.00-18.00
Зал
«Червоний»

ACCOMPANYING EVENTS

Науково-практичний семінар
«Прикладні аспекти в
мікробіологічній практиці»
Організатор: ТОВ «Укрбіо»

26 вересня Семінар «Біологічні особливості
13.40-15.10 та можливість діагностики
інфекційних агентів»
Зал «Синій»
Організатор: ТОВ «Вектор-БестУкраїна»

Scientific-practical conference “System
solutions of the management of
medical laboratories in accordance
to requirements of the State
Standard EN ISO 15189:2015 and the
accreditation body”
Organizer: Educational and
Methodical Center «International
School of Technical Legislation and
Quality Management» LLC

26 September Scientific-practical seminar “Applied
10.00-18.00 aspects in microbiological
practice”
Hall «Red»
Organizer: Ukrbio, LTD

26 September Seminar "Biological specifics
13.40-15.10 and possibility of diagnostics of
infectious agents"
Hall «Blue»
Organizer: Vector Best Ukraine, LLC

27 вересня Навчально-практичний семінар
27 September Training-practical seminar
10.00-15.30 «Передтрансфузійні лабораторні 10.00-15.30 “Pre-Transfusion Laboratory
дослідження»
Research”
Зал «Синій»
Hall «Blue»
Організатори: Департамент
охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА);
КНП «Київський міський центр крові»
виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА); Кафедра гематології
та трансфузіології НМАПО імені П.
Л. Шупика; ДУ «Науково-практичний
медичний центр дитячої кардіології
та кардіохірургії МОЗ України»;
Клінічна лікарня «Феофанія»
Державного управління справами

27 вересня
10.00-15.00
Зал
«Червоний»

Семінар -практикум «Школа
менеджера з якості»
Організатор: Журнал
«Лабораторна справа»

*У програмі можливі зміни / The program may be changed

22

WWW.LABCOMPLEX.COM

Organizers: Department of health of
executive body of Kyiv City Council
(Kyiv City State Administration); CNCE
«Kyiv City Blood Center» of executive
body of Kyiv City Council (Kyiv City
State Administration); Shupyk National
Medical Academy Of Postgraduate
Education, Department of Hematology
and Transfusiology; State Institution
“Scientific and Practical Medical Center
of Pediatric Cardiology and Cardiac
Surgery of the Ministry of Health of
Ukraine”; Clinical Hospital «Feofania»
State Administration.

27 September Praktikum seminar “Quality
10.00-15.00 Manager School”
Hall «Red»
Organizer: Laboratorna sprava,
magazine
$ Участь платна / Participation is paid
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АЛФАВІТНИЙ ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
УЧАСНИКИ XII МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ LABCOMPLEX
АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
EXHIBITORS OF THE XII INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX
ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGIES. HI-TECH
BCM «Україна.»

52

Albamed

56

Borosil Glass Works LTD

52

ALSI LTD

55

IKA-WerkeGmbH & Co. KG

52

ALSI-Chrom, LLC

55

INTERTECH Corporation

53

ALT UKRAINE LTD, LLC

56

LGC Standards Sp. z o.o.

53

Analytec, LTD

56

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

53

Snibe

54

ATOMKOMPLEXPRYLAD, Research&Production
Enterprise

56

Sympatec GmbH

54

BCM «Ukraine.»

52

Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD

54

BIO TEST MED, LLC

57

55

Biola, PE

57

АЛСІ ЛТД, ТОВ

55

Borosil Glass Works LTD

52

АЛСІ-ХРОМ, ТОВ

55

CHEMEK, Scientific-Production Limited Company

70

56

Dialogue Diagnostics

59

Альбамед

56

Diamedix Impex, LLC

60

Аналітек, ТОВ

56

DKTB TEP, JSC

60

56

DNA-TECHNOLOGY UKRAINE

60

БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ

57

Ekvitestlab, LLC

61

Біола, ПП

57

ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE

61

ВЕГА МЕДІКА, ТОВ

57

EXIMCARGOTRADE, LTD

61

Вектор-Бест-Україна, ТОВ

58

Global Biomarketing Group, LLC

58

Вента Лаб, ТОВ

58

Global Translation Services 1+1

59

Волес

58

Grupotest, PE

59

Глобал Біомаркетинг Груп, ТОВ

58

HLR, LTD

71

Глобал Транслейшн Сервісез 1+1

59

IDEALAB, LLC

61

Групотест, ПП

59

IKA-WerkeGmbH & Co. KG

52

Діалог Діагностікс

59

Integrated Medical Group, LTD

62

Діамедіх Імпех, ТОВ

60

Intermedica

62

ДКТБ ТЕП, ПрАТ

60

ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА

60

Еквітестлаб, ТОВ

61

International School of Technical Legislation and
Quality Management, Training and Methodical
Center, LTD
64

АЙ ВІ СЕТ, ТОВ

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД, НВП, ТОВ
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ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ

61

IV SET, LLC

55

Ерба Діагностикс Україна, ТОВ

61

LABIX, LTD

63

ІДЕАЛАБ, ТОВ

61

Labsvit

63

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

62

Lab-Universum, LTD

63

Інтермедика

62

Labvita, LLC

62

ЛАБВІТА, ТОВ

62

LGC Standards Sp. z o.o.

53

ЛАБІКС, ТОВ

63

LITOPLAST-Med, Unitary enterprise

63

Лабораторія якості, ТОВ

63

Macrolab, LTD

64

Лабсвіт

63

Medigran Ukraine

64

Лаб-Універсум, ТОВ

63

MED-TISKOM, LTD

64

Літопласт-Мед, Унітарне підприємство

63

MK Kvertimed-Ukraine, LTD

65

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

64

Quality laboratory, LTD

63

Медігран Україна

64

Reagent, PJSC

65

МЕД-ТІСКОМ, ТОВ

64

Salutis Print

65

SELTOK PHOTONICS, LLC

65

ShimUkraine, LLC

71
68

Міжнародна школа технічного
законодавства та управління якістю,
Навчально-методичний центр, ТОВ

64

МК Квертімед-Україна, ТОВ

65

SHІDNO-UKRAINSKA
TORGІVELNA KOMPANIIA, LTD

Реагент, ПрАТ

65

SIMVOLT, market of measuring equipment

53

Салютіс Прінт

65

SKY MEDICA, LTD

66

СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ

65

Smart Med

67

СКАЙ МЕДІКА, ТОВ

66

Snibe

54

Склоприлад, ПрАТ

66

SNOL Ukraine, LTD

67

Смарт Мед

67

SocTrade

67

СНОЛ Україна, ТОВ

67

Stasenko & Partners

67

СОК ТРЕЙД

67

Steklopribor, PJSC

66

СТАСЕНКО і Партнери, ПП

67

Sympatec GmbH

54

СХІДНО-УКРАЇНСЬКА
ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ

Tecsa, LTD

68

68

TerraLab IT

68

Текса, ТОВ

68

Terra-Med, LTD

68

ТерраЛаб Ай Ті

68

Teсhnoprolab, LLC

69

Терра-Мед, ТОВ

68

UKRBIO, LTD

70

Технопролаб, ТОВ

69

Ukrorgsyntez, LTD

70

УКРБІО, ТОВ

70

VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC

58

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

70

VEGA MEDICA, LTD

57

ХІМЕК, НВП, ТОВ

70

Venta Lab, LLC

58

ХЛР, ТОВ

71

Voles

58

ШимЮкрейн, ТОВ

71

Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD

54
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ, ПРОФІЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ`ЄДНАННЯ
PROFESSIONAL ASSOCIATIONS, UNIONS, HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Борошномели України, ГО

74

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії
та лабораторної медицини

Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine

74

74

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП)

75

Council of Entrepreneurs under
the Cabinet Ministers of Ukraine

76

Ice Cream and Frozen Products,
Association of Ukrainian Producers

76

75

Millers of Ukraine, the public association

74

75

Perfumery and Cosmetics
of Ukraine, Association

76

Poultry Union of Ukraine, Association

77

State Scientific and Research Institute
of Laboratory Diagnostics and Veterinary
and Sanitary Expertise

75

State Scientific Control Institute of Biotechnology
and Strains of Microorganisms

75

Ukrainian Agrarian Confederation,
All-Ukrainian public organization

78

Ukrainian Association for Excellence
and Quality, PU

78

Ukrainian Association Higher education
institutions and enterprises of food industry
UKRUFOST

78

Ukrainian Association of Bakers

75

Ukrainian Pig Breeders, Association

77

Ukrainian small animal veterinary association

79

Ukrainian Union of Chemists

77

Ukrainian Union of Dairy Enterprises

77

Ukrcement, Association of Cement
Producers of Ukraine

80

Державний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарно
санітарної експертизи
Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів
Морозиво і заморожені продукти,
Асоціація українських виробників

76

Парфумерія та Косметика України, Асоціація

76

Рада підприємців
при Кабінеті Міністрів України

76

Свинарі України, Асоціація

77

Союз птахівників України, Асоціація

77

Союз хіміків України

77

Спілка молочних підприємств України

77

Українська аграрна конфедерація, ВГО

78

Українська Асоціація «Вищих навчальних
закладів і підприємств харчової промисловості
УКРЮФОСТ» (UkrUFoST)
78
Українська асоціація досконалості
та якості, ГС
Українська асоціація лікарів ветеринарної
медицини дрібних тварин

78
79

Укрм’ясо, Національна асоціація виробників
м’яса та м’ясопродуктів України

79

Укрмолпром, Національна асоціація
молочників України

79

Ukrhlibprom, Association of baking companies

80

Укроліяпром, Асоціація

80

Укрхлібпром, Об’єднання підприємств
хлібопекарської промисловості

Ukrmolprom, National Ukrainian
Dairy Association

79

80

Укрцемент, Асоціація виробників
цементу України

Ukrmyaso, National Association of meat
and meat products of Ukraine

79

80

Ukroliyaprom, Association

80
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
імені В.П. Кухаря НАН України

81

A. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the NAS

91

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ

81
81

Center for Problems of Marine Geology,
Geoecology and Sedimentary Ore Formation
of the NAS of Ukraine, SSI

Інститут відновлюваної енергетики НАНУ

91

Інститут газу НАН України

82

Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS

88

Інститут геологічних наук НАН України

82

E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS

83

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка НАН України
82

Frantsevich Institute of Problems
of Materials of the NAS of Ukraine

85

Інститут експериментальної патології, онкології
і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ
82

G.S. Pisarenko Institute for problems
of strength of the NAS of Ukraine

85

Інститут електродинаміки НАН України

G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics
of the NAS of Ukraine

83

H.V. Karpenko Physico-Mechanical Institute
of the NAS of Ukraine

90

Institute for Information Recording of the NAS

85

Institute for Nuclear Research of the NAS

89

Institute for renewable energy of the NAS

81

Institute of Applied Problems of Physics
and Biophysics of the NAS of Ukraine

84

Institute of Engineering Thermophysics of the NAS

87

Institute of Geological Sciences of the NAS

82

84

Institute of Macromolecular Chemistry of the NAS

88

85

Institute of Molecular Biology and Genetics
of the NAS of Ukraine

84

Institute of Physics of the NAS of Ukraine

87
86

Інститут електрозварювання
ім. Є.О. Патона НАН України

83
83

Інститут металофізики
ім. Г.В. Курдюмова НАН України

83

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

84

Інститут молекулярної біології
і генетики НАН України

84

Інститут надтвердих матеріалів
ім. В. М. Бакуля НАН України

84

Інститут прикладних проблем фізики
і біофізики НАН України
Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка
НАН України

85

Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ

85

Institute of Sorbtion and Ecology Problem
of the NAS of Ukraine

Інститут радіофізики та електроніки
ім. О.Я. Усикова НАН України

86

L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic
Chemistry and Coal Chemistry of the NAS

87

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

88

M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS

90

Інститут сорбції і проблем ендоекології НАНУ

86

Інститут технічної механіки НАНУ і ДКА України

86

Інститут технічної теплофізики НАН України

87
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Інститут фізики НАН України

87

Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

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

82

87

Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка НАН України

O. Ya. Usikov Institute for Radiophysics
and Electronics of the NAS of Ukraine

86

87

Palladin Institute of Biochemistry of the NAS

81

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського
НАН України

88

Physico-technological Institute of Metals
and Alloys of the NAS of Ukraine

90

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ

88

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАНУ

88

Інститут ядерних досліджень НАНУ

89

Міжнародний науково-навчальний Центр
інформаційних технологій та систем НАН та МОН

Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth
of the Institute of Geological Sciences of the NAS
89

89

The D.K. Zabolotny Institute of Microbiology
and Virology of the NAS of Ukraine

84

The Gas Institute of the NAS of Ukraine

82

R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology,
oncology and radiobiology of the NAS
82

Науковий центр аерокосмічних
досліджень Землі Інституту геологічних
наук НАН України, ДУ

89

The Institute of Electrodynamics of the NAS

83

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка

90

The Institute of Technical Mechanics of the NAS

86

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

90

Фізико-технологічний інститут металів
та сплавів НАН України

The International Research
and Training Center for Information Technologies
and Systems of the NAS and MES of Ukraine
89

90

Фізико-хімічний інститут
імені О.В. Богатського НАН України

V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics
of the NAS of Ukraine
87

91

V. Bakul Institute for Super hard Materials of the NAS

84

91

V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry
and Petrochemistry of the NAS of Ukraine

81

Центр проблем морської геології, геоекології
та осадового рудоутворення НАНУ

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE
Київський національний університет
будівництва і архітектури
Національний університет
«Запорізька політехніка»
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
Національний університет
харчових технологій (НУХТ)
Одеська національна академія
харчових технологій (ОНАХТ)
Тернопільський національний
технічний університет ім. І. Пулюя
Ужгородський національний університет
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Kyiv National University of Construction
92
92
92
93
93
93
94

and Architecture

92

National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

92

National University of Food Technologies

93

National university of life and environmental
sciences of Ukraine

92

Odessa National Academy of Food Technologies

93

Ternopil Ivan Puluj National
Technical University

93

Uzhhorod National University, State University

94
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
MASS MEDIA
АgroONE, журнал

96

АgroONE, magazine

96

Bio-Еquip

96

Analytics, magazine

98

CHEMICAL TODAY

96

Bio-Еquip

96

Food UA, Food Technologies &Equipment

96

Casting processes, magazine

ITMED, міжнародний медичний портал

97

CHEMICAL TODAY

Labprice.ua, український науковий портал

97

Media Group MediaUno

97

Equipment and Tools for Professionals,
International information technology Magazine 102

MilkUa.Info

98

Eurasian Chemical Market

99

NARANG MEDICAL LIMITED

98

FOOD UA, FOOD Technologies & Equipment

96

World Of Chemicals

98

Industry in FOCUS, edition

Аналітика, журнал

98

ITMED, international medical portal

Водопостачання та водовідведення,
виробничо-практичний журнал

99

Євразійський хімічний ринок, журнал

99

96

Laboratory case, Magazine

Журнал головного інженера

100

ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України

100

Лабораторна справа, журнал

100

Метал і литво України, журнал

100

Метрологія для підприємства, журнал

101

Мир ветеринарии, журнал

101

Мир продуктов, журнал

101

Наноиндустрия, журнал

101

Обладнання та інструмент для професіоналів,
Міжнародний інформаційно-технічний журнал 102

103

102
97
100

Labprice.ua, Ukrainian Scientific Portal

97

Media Group MediaUno

97

Metal and Casting of Ukraine

100

Metrology for the enterprise, magazine

101

MilkUa.Info

98

Nanoindustry, magazine

101

NARANG MEDICAL LIMITED

98

Professional Edition. Ukraine, LTD

103

Quality management, magazine

103

The journal of chief engineer

100

The World of Food, magazine

101

The World of Veterinary Medicine, magazine

101

Промисловість у ФОКУСІ, редакція

102

Промышленная Торговая
Площадка Украины, інтернет-портал

102

Професійні видання. Україна

103

Water supply and sewage system,
Production and practical journal

99

Процеси лиття, журнал

103

World Of Chemicals

98

Управління якістю, журнал

103

ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine
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Ukrainian Industrial Marketplace, internet-portal 102

WWW.LABCOMPLEX.COM

100
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ XII МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ LABCOMPLEX. АНАЛІТИКА.
ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS OF THE XII INTERNATIONAL
EXHIBITION LABCOMPLEX. ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGIES. HI-TECH

ЛАБОРАТОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

LABORATORY TECHNOLOGIES

Комплексні рішення для лабораторій
(проектування, оснащення, модернізація)

Integrated solutions for laboratories
(design, equipment, modernization)

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД, НВП, ТОВ
Біола, ПП
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ

56
56
57
57
58
58
61
64
69
70
70
71

Загальнолабораторне обладнання,
техніка, інструменти
SIMVOLT
Sympatec GmbH
АЛСІ ЛТД, ТОВ
Альбамед
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Біола, ПП
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
СНОЛ Україна, ТОВ
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЕК, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
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56
56
57
71
61
64
69
70
70
58
57
58

General laboratory equipment,
technic and tools
53
54
55
56
57
57
57
58
58
61
64
65
67
68
69
70
70
70
71

Високотехнологічне обладнання
для лабораторій
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
INTERTECH Corporation
Sympatec GmbH
Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ

ALT UKRAINE LTD, LLC
ATOMKOMPLEXPRYLAD, RPE
Biola, PE
HLR, LTD
IDEALAB, LLC
Macrolab, LTD
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC

Albamed
ALSI LTD
BIO TEST MED, LLC
Biola, PE
CHEMEK, SPL Company
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
Macrolab, LTD
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
SIMVOLT
SNOL Ukraine, LTD
Sympatec GmbH
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC

56
55
57
57
70
61
71
64
65
53
67
54
68
69
70
70
58
57
58

High-tech equipment
for laboratories
52
53
54
54
55

ALSI-Chrom, LLC
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Biola, PE
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56
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АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Біола, ПП
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
МК Квертімед-Україна, ТОВ
СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ
СОК ТРЕЙД
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЕК, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

55
56
56
57
57
57
58
58
61
64
64
65
65
67
68
69
70
70
70
71
71

CHEMEK, SPL Company
HLR, LTD
IDEALAB, LLC
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
INTERTECH Corporation
IV SET, LLC
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
SELTOK PHOTONICS, LLC
ShimUkraine, LLC
SocTrade
Sympatec GmbH
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC
Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD

58
64
67
70
71

HLR, LTD
Macrolab, LTD
Smart Med
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC

52
55
57
58
58
61
64
66
66
69
70
71

ALSI LTD
BIO TEST MED, LLC
Borosil Glass Works LTD
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
Macrolab, LTD
SKY MEDICA, LTD
Steklopribor, PJSC
Teсhnoprolab, LLC
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC
Voles

53
53
55
55
56
57
58
58
58

Albamed
ALSI LTD
CHEMEK, SPL Company
Ekvitestlab, LLC
ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
IDEALAB, LLC
Integrated Medical Group, LTD

Лабораторні меблі
Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Смарт Мед
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ

Laboratory furniture

Лабораторний та хімічний посуд
Borosil Glass Works LTD
АЛСІ ЛТД, ТОВ
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
Волес
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СКАЙ МЕДІКА, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
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71
64
67
70
58

Laboratory and chemical glassware

Хімічні реактиви та витратні матеріали
LGC Standards Sp. z o.o.
SIMVOLT
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
АЛСІ ЛТД, ТОВ
Альбамед
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
Волес

70
71
61
52
53
55
64
64
65
65
71
67
54
68
69
70
70
58
57
58
54

55
57
52
61
71
64
66
66
69
70
58
58

Chemical reagents and consumables
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61
61
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61
62
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Еквітестлаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
Ерба Діагностикс Україна, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
Реагент, ПрАТ
СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЕК, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ

61
61
61
61
62
63
64
64
65
68
70
70
70
71

IV SET, LLC
Lab-Universum, LTD
LGC Standards Sp. z o.o.
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
Reagent, PJSC
SHІDNO-UKRAINSKA TORGІVELNA KOMPANIIA
SIMVOLT
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC
Voles

53
55
56
57
57
61
64
65
69
70
70

ALT UKRAINE LTD, LLC
Biola, PE
CHEMEK, SPL Company
IDEALAB, LLC
IV SET, LLC
Macrolab, LTD
SELTOK PHOTONICS, LLC
SIMVOLT
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
VEGA MEDICA, LTD

53
56
64
65
69
70
71

ALT UKRAINE LTD, LLC
HLR, LTD
Macrolab, LTD
SELTOK PHOTONICS, LLC
SIMVOLT
Teсhnoprolab, LLC
Ukrorgsyntez, LTD

Автоматизація
SIMVOLT
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Біола, ПП
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
ХІМЕК, НВП, ТОВ

Automatization

Технології «Чистих приміщень»
SIMVOLT
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
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56
71
64
65
53
69
70

Special clothing, personal protective
equipment, disinfection

58
61
64
71

EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
Macrolab, LTD
Voles

56
57
63
64
67
69
71

ALT UKRAINE LTD, LLC
Biola, PE
HLR, LTD
Lab-Universum, LTD
Macrolab, LTD
Smart Med
Teсhnoprolab, LLC

Мобільні лабораторії
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Біола, ПП
Лаб-Універсум, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Смарт Мед
Технопролаб, ТОВ
ХЛР, ТОВ

56
57
70
61
55
64
65
53
69
70
57

“Clean Rooms” Technologies

Спецодяг, засоби індивідуального захисту,
дезінфекція
Волес
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
ХЛР, ТОВ

55
63
53
64
64
65
68
53
70
70
58
57
58
58

61
71
64
58

Mobile laboratories
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56
57
71
63
64
67
69
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Системи обробки даних,
програмне забезпечення
Аналітек, ТОВ
Біола, ПП
ІДЕАЛАБ, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Текса, ТОВ
ТерраЛаб Ай Ті
Технопролаб, ТОВ
ХІМЕК, НВП, ТОВ

Data processing systems,
software
56
57
61
64
68
68
69
70

Analytec, LTD
Biola, PE
CHEMEK, SPL Company
IDEALAB, LLC
Macrolab, LTD
Tecsa, LTD
TerraLab IT
Teсhnoprolab, LLC

56
57
70
61
64
68
68
69

АНАЛІТИКА

ANALYTICS

Аналітичне лабораторне обладнання

Analytical laboratory equipment

IKA-WerkeGmbH & Co. KG
INTERTECH Corporation
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ
СОК ТРЕЙД
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

52
53
55
55
55
56
56
57
58
58
60
61
61
62
64
65
67
67
68
69
70
71
71

Лабораторні контрольно-вимірювальні
прилади та технології
Borosil Glass Works LTD
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
Волес
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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ALSI LTD
ALSI-Chrom, LLC
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
DKTB TEP, JSC
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
IDEALAB, LLC
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
IV SET, LLC
Macrolab, LTD
SELTOK PHOTONICS, LLC
ShimUkraine, LLC
SocTrade
Stasenko & Partners
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC

55
55
56
56
60
61
71
61
52
62
53
55
64
65
71
67
67
68
69
70
58
57
58

Laboratory test instruments
and technologies
52
53
53
55
55
56
56
57
58
58
58
61
64

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
Borosil Glass Works LTD
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
INTERTECH Corporation
IV SET, LLC
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
SocTrade
Stasenko & Partners

55
56
56
52
61
71
53
55
64
71
53
67
67
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Склоприлад, ПрАТ
СОК ТРЕЙД
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

66
67
67
68
69
71
71

Діагностичне, випробувальне обладнання
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ
СНОЛ Україна, ТОВ
СОК ТРЕЙД
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

52
53
55
56
56
61
62
64
67
68
68
69
71

ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
IDEALAB, LLC
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
IV SET, LLC
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
Stasenko & Partners
Tecsa, LTD
TerraLab IT
Teсhnoprolab, LLC
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55
55
56
71
64
65
71
67
67
67
69
70
57
58

53
56
62
64
65
67
69
71

ALT UKRAINE LTD, LLC
Integrated Medical Group, LTD
Macrolab, LTD
SELTOK PHOTONICS, LLC
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
Stasenko & Partners
Teсhnoprolab, LLC

52
52
53

Albamed
ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC

Software
56
56
61
52
62
53
55
64
71
67
68
68
69

Instrumental analysis

Контроль якості
BCM «Україна.»
Borosil Glass Works LTD
INTERTECH Corporation

Diagnostic testing equipment
ALSI LTD
ALSI-Chrom, LLC
ALT UKRAINE LTD, LLC
HLR, LTD
Macrolab, LTD
SELTOK PHOTONICS, LLC
ShimUkraine, LLC
SNOL Ukraine, LTD
SocTrade
Stasenko & Partners
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC

Інструментальний аналіз
SIMVOLT
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Технопролаб, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

66
68
69
58
57
58
58

55
55
56
57
58
64
65
67
67
67
69
70
71
71

Програмне забезпечення
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
INTERTECH Corporation
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Текса, ТОВ
ТерраЛаб Ай Ті
Технопролаб, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

Steklopribor, PJSC
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC
Voles

56
62
64
65
71
53
67
69

Quality control
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56
55
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SIMVOLT
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Альбамед
Аналітек, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СОК ТРЕЙД
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

53
55
56
56
56
62
63
64
67
67
68
69
71

БІОТЕХНОЛОГІЇ

Analytec, LTD
BCM «Ukraine.»
Borosil Glass Works LTD
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
Lab-Universum, LTD
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
SocTrade
Stasenko & Partners
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC

BIOTECHNOLOGIES

Біоаналіз
Аналітек, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

Bioanalysis
56
62
64
70
70

Analytec, LTD
Integrated Medical Group, LTD
Macrolab, LTD
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD

57
62
64
70

Biola, PE
Integrated Medical Group, LTD
Macrolab, LTD
Ukrorgsyntez, LTD

Біотехнологічна хімія
Біола, ПП
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

Analytec, LTD
HLR, LTD
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
Integrated Medical Group, LTD
Macrolab, LTD
SNOL Ukraine, LTD
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD

55
58
62
64
69

ALSI LTD
Integrated Medical Group, LTD
Macrolab, LTD
Teсhnoprolab, LLC
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC

57
64
69
70

Biola, PE
Macrolab, LTD
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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56
71
52
62
64
67
69
70
70
54

Biotechnology equipment

Промислові біотехнології
Біола, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ

57
62
64
70

Laboratory equipment for biotechnology
laboratories

52
54
56
62
64
67
69
70
70
71

Біотехнологічне обладнання
АЛСІ ЛТД, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ

56
62
64
70
70

Biotechnology chemistry

Лабораторна техніка для біотехнологічних
лабораторій
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD
Аналітек, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СНОЛ Україна, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ

56
52
52
62
53
63
64
71
53
67
67
68
69

55
62
64
69
58

Industrial biotechnology
57
64
69
70
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Експрес-діагностика
BCM «Україна.»
Біола, ПП
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

Rapid diagnostics
52
57
58
63
64
65
70
70
71

52
57
63
64
65
71
70
70
58

ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА

LABORATORY MEDICINE

Обладнання, техніка та прилади для
медичних лабораторій, допоміжне
лабораторне обладнання

Equipment, technic and tools
for medical laboratories,
auxiliary laboratory equipment

BCM «Україна.»
Snibe
Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Альбамед
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Біола, ПП
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Діамедіх Імпех, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
Інтермедика
ЛАБВІТА, ТОВ
ЛАБІКС, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
МЕД-ТІСКОМ, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
СНОЛ Україна, ТОВ
СОК ТРЕЙД
СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
Терра-Мед, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЕК, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

52
54
54
55
55
55
56
56
57
57
57
58
60
61
62
62
62
63
63
64
64
64
65
67
67
68
68
69
70
70
70
71
71

Albamed
ALSI LTD
ALSI-Chrom, LLC
ALT UKRAINE LTD, LLC
BCM «Ukraine.»
BIO TEST MED, LLC
Biola, PE
CHEMEK, SPL Company
Diamedix Impex, LLC
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
Integrated Medical Group, LTD
Intermedica
IV SET, LLC
LABIX, LTD
Lab-Universum, LTD
Labvita, LLC
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
MED-TISKOM, LTD
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
ShimUkraine, LLC
SHІDNO-UKRAINSKA TORGІVELNA KOMPANIIA
Snibe
SNOL Ukraine, LTD
SocTrade
Terra-Med, LTD
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD

52
58

Borosil Glass Works LTD
EXIMCARGOTRADE, LTD

Лабораторні меблі, посуд
Borosil Glass Works LTD
Волес

36

BCM «Ukraine.»
Biola, PE
Lab-Universum, LTD
Macrolab, LTD
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
ShimUkraine, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
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56
52
57
57
70
60
61
71
62
62
55
63
63
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64
64
65
71
68
54
67
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68
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70
58
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54

Laboratory furniture, glassware
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ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СКАЙ МЕДІКА, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
Смарт Мед
СОК ТРЕЙД
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ

61
64
66
66
67
67
70
71

Хімічні реактиви,
витратні матеріали та тест-системи
BCM «Україна.»
LGC Standards Sp. z o.o.
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
АЛСІ ЛТД, ТОВ
Альбамед
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Волес
Групотест, ПП
Діамедіх Імпех, ТОВ
Еквітестлаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
Ерба Діагностикс Україна, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
Інтермедика
ЛАБІКС, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
МЕД-ТІСКОМ, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
Реагент, ПрАТ
СОК ТРЕЙД
СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЕК, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ

52
53
55
55
56
58
58
59
60
61
61
61
62
62
63
63
64
64
64
65
65
67
68
70
70
70
71
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Albamed
ALSI LTD
BCM «Ukraine.»
CHEMEK, SPL Company
Diamedix Impex, LLC
Ekvitestlab, LLC
ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE
EXIMCARGOTRADE, LTD
Grupotest, PE
HLR, LTD
Integrated Medical Group, LTD
Intermedica
IV SET, LLC
LABIX, LTD
Lab-Universum, LTD
LGC Standards Sp. z o.o.
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
MED-TISKOM, LTD
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
Reagent, PJSC
SHІDNO-UKRAINSKA TORGІVELNA KOMPANIIA
SocTrade
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
Voles

56
55
52
70
60
61
61
61
59
71
62
62
55
63
63
53
64
64
64
65
65
68
67
70
70
58
58

Special clothing, personal protective
equipment, disinfectants

58
61
64
71

EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
Macrolab, LTD
Voles

63
64
64
67
68
69

HLR, LTD
Lab-Universum, LTD
Macrolab, LTD
MED-TISKOM, LTD
SocTrade
Terra-Med, LTD

Оснащення мобільних лабораторій
Лаб-Універсум, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МЕД-ТІСКОМ, ТОВ
СОК ТРЕЙД
Терра-Мед, ТОВ
Технопролаб, ТОВ

71
64
66
67
67
66
70
58

Chemical reagents,
consumables and test systems

Спецодяг, засоби індивідуального захисту,
дезінфекційні засоби
Волес
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
ХЛР, ТОВ

HLR, LTD
Macrolab, LTD
SKY MEDICA, LTD
Smart Med
SocTrade
Steklopribor, PJSC
Ukrorgsyntez, LTD
Voles

61
71
64
58

Equipping of mobile laboratories
71
63
64
64
67
68
WWW.LABCOMPLEX.COM
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УКРБІО, ТОВ
ХЛР, ТОВ

70
71

Інформаційні технології,
програмне забезпечення
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
ТерраЛаб Ай Ті
Технопролаб, ТОВ
ХІМЕК, НВП, ТОВ

64
68
69
70

CHEMEK, SPL Company
Macrolab, LTD
TerraLab IT
Teсhnoprolab, LLC

54
55
56
57
57
58
64
67
70
70

ALT UKRAINE LTD, LLC
Biola, PE
CHEMEK, SPL Company
IV SET, LLC
Macrolab, LTD
Snibe
SocTrade
UKRBIO, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD

38
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56
57
70
55
64
54
67
70
58
57

Standardization and certification
of medical laboratories
56
64
67

Albamed
Macrolab, LTD
SocTrade

52
53
55
58
59
61
63

BCM «Ukraine.»
EXIMCARGOTRADE, LTD
Global Translation Services 1+1
International School of Technical Legislation
and Quality Management
IV SET, LLC
LGC Standards Sp. z o.o.
Quality laboratory, LTD
Salutis Print
Venta Lab, LLC

ІНШЕ
BCM «Україна.»
LGC Standards Sp. z o.o.
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
Глобал Транслейшн Сервісез 1+1
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
Лабораторія якості, ТОВ
Міжнародна школа технічного законодавства
та управління якістю
Салютіс Прінт

70
64
68
69

Automation of medical laboratories

Стандартизація та сертифікація
медичних лабораторій
Альбамед
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СОК ТРЕЙД

69
70

Information technology,
software

Автоматизація медичних лабораторій
Snibe
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Біола, ПП
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СОК ТРЕЙД
УКРБІО, ТОВ
ХІМЕК, НВП, ТОВ

Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD

56
64
67

OTHER

64
65
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61
59
64
55
53
63
65
58

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

XII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ LABComplEX
XII INTERNATIONAL EXHIBITION COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES LABCopmplEX

Аналітичне, вимірювальне,
випробувальне обладнання та прилади;
Загальнолабораторне обладнання;
Інструменти, витратні матеріали;
Комплексні рішення у різних
галузях промисловості,
науково-дослідної сфери та медицини:
Харчова промисловість
Borosil Glass Works LTD
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Біола, ПП
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
Склоприлад, ПрАТ
СНОЛ Україна, ТОВ
СОК ТРЕЙД
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

Food industry
52
53
53
55
56
56
57
57
58
60
60
61
61
62
64
64
66
67
67
69
70
70
71
71

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Biola, PE
Borosil Glass Works LTD
DKTB TEP, JSC
DNA-TECHNOLOGY UKRAINE
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
IDEALAB, LLC
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
SNOL Ukraine, LTD
SocTrade
Steklopribor, PJSC
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC

52
53
53
55
56
56
57
57
58
60
61
61
62
64
64

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Biola, PE
Borosil Glass Works LTD
DKTB TEP, JSC
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
IDEALAB, LLC
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
ShimUkraine, LLC

Аграрний сектор
Borosil Glass Works LTD
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Біола, ПП
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Analytical, measuring, test equipment
and devices;
laboratory equipment;
tools, consumables;
complex solutions in various
industries, research sphere and
medicine:
55
56
56
57
57
52
60
60
61
71
61
62
53
64
64
71
53
67
67
66
69
70
70
58

Agrarian industry
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55
56
56
57
57
52
60
61
71
61
62
53
64
64
71
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Склоприлад, ПрАТ
СНОЛ Україна, ТОВ
СОК ТРЕЙД
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

66
67
67
67
68
69
70
71
71

SIMVOLT
SNOL Ukraine, LTD
SocTrade
Stasenko & Partners
Steklopribor, PJSC
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC

52
53
53
55
56
56
57
57
58
58
61
61
61
62
64
66
67
67
67
68
69
70
70
71
71

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Biola, PE
Borosil Glass Works LTD
Ekvitestlab, LLC
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
IDEALAB, LLC
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
SNOL Ukraine, LTD
SocTrade
Stasenko & Partners
Steklopribor, PJSC
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC
Voles

52
52
52
54
54
55
55
56
56
57
57
57
58
58

Albamed
ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
BCM «Ukraine.»
BIO TEST MED, LLC
Biola, PE
Borosil Glass Works LTD
CHEMEK, SPL Company
Diamedix Impex, LLC
Ekvitestlab, LLC
ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
IKA-WerkeGmbH & Co. KG

Фармацевтична промисловість
Borosil Glass Works LTD
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Біола, ПП
Вента Лаб, ТОВ
Волес
Еквітестлаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СНОЛ Україна, ТОВ
СОК ТРЕЙД
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

Pharmaceutical industry

Лабораторна медицина
BCM «Україна.»
Borosil Glass Works LTD
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
Snibe
Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Альбамед
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Біола, ПП
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Волес

40
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53
67
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67
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68
69
70
58
55
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57
52
61
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71
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53
64
71
53
67
67
67
66
68
69
70
70
58
58

Laboratory Medicine
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Діамедіх Імпех, ТОВ
Еквітестлаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
Ерба Діагностикс Україна, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
Інтермедика
ЛАБВІТА, ТОВ
ЛАБІКС, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
МЕД-ТІСКОМ, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
СКАЙ МЕДІКА, ТОВ
СОК ТРЕЙД
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Терра-Мед, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЕК, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

60
61
61
61
62
62
62
63
63
64
64
64
65
66
67
67
68
69
70
70
70
71
71

Integrated Medical Group, LTD
Intermedica
IV SET, LLC
LABIX, LTD
Lab-Universum, LTD
Labvita, LLC
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
MED-TISKOM, LTD
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
ShimUkraine, LLC
SKY MEDICA, LTD
Snibe
SocTrade
Stasenko & Partners
Terra-Med, LTD
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Voles
Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD

52
52
53
53
55
56
58
61
64
66
67
67
69
71
71

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Borosil Glass Works LTD
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
SNOL Ukraine, LTD
Stasenko & Partners
Steklopribor, PJSC
Teсhnoprolab, LLC
Venta Lab, LLC

53
53
56
58
61
64
66
67
69
71
71

ALT UKRAINE LTD, LLC
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
SNOL Ukraine, LTD
Steklopribor, PJSC
Teсhnoprolab, LLC
Venta Lab, LLC

Металургія
Borosil Glass Works LTD
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СНОЛ Україна, ТОВ
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Технопролаб, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

Metallurgy

Машинобудування
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СНОЛ Україна, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

62
62
55
63
63
62
64
64
64
65
71
66
54
67
67
68
69
70
70
58
57
58
54
55
56
52
61
71
52
53
64
71
53
67
67
66
69
58

Mechanical engineering
56
61
71
53
64
71
53
67
66
69
58
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Хімічна промисловість
Borosil Glass Works LTD
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СНОЛ Україна, ТОВ
СОК ТРЕЙД
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

Chemical industry
52
52
53
53
55
56
57
58
61
61
64
66
67
67
67
68
69
70
71
71

ПЕК і нафтогазова промисловість
Borosil Glass Works LTD
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СОК ТРЕЙД
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
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55
56
57
52
61
71
61
52
53
64
71
53
67
67
67
66
68
69
70
58

Fuel and energy complex, oil and gas industry
52
53
53
55
56
58
60
61
61
64
66
67
67
68
69
70
71
71

Borosil Glass Works LTD
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Venta Lab, LLC
DKTB TEP, JSC
EXIMCARGOTRADE, LTD
IDEALAB, LLC
Macrolab, LTD
Steklopribor, PJSC
SocTrade
Stasenko & Partners
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
Ukrorgsyntez, LTD
HLR, LTD
ShimUkraine, LLC

52
52
53
53
55
55
56
56
57

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Biola, PE
Borosil Glass Works LTD
DNA-TECHNOLOGY UKRAINE
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD

Ветеринарія
Borosil Glass Works LTD
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
BIO TEST MED, LLC
Borosil Glass Works LTD
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
IDEALAB, LLC
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
SNOL Ukraine, LTD
SocTrade
Stasenko & Partners
Steklopribor, PJSC
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC

52
53
53
55
56
58
60
61
61
64
66
67
67
68
69
70
71
71

Veterinarian sector

OFFICIAL CATALOGUE

55
56
56
57
57
52
60
61
71
•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

XII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ LABComplEX
XII INTERNATIONAL EXHIBITION COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES LABCopmplEX

Біола, ПП
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
Волес
ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
Інтермедика
Лаб-Універсум, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

57
58
58
58
60
61
61
62
62
63
64
68
69
70
70
71
71

IDEALAB, LLC
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
Integrated Medical Group, LTD
Intermedica
INTERTECH Corporation
IV SET, LLC
Lab-Universum, LTD
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
Venta Lab, LLC
Voles

52
52
52
53
53
54
55
55
56
57
57
58
60
61
61
62
64
66
67
67
68
69
70
71
71

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
BCM «Ukraine.»
BIO TEST MED, LLC
Biola, PE
Borosil Glass Works LTD
DKTB TEP, JSC
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
IDEALAB, LLC
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
IV SET, LLC
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
SNOL Ukraine, LTD
Stasenko & Partners
Steklopribor, PJSC
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC
Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD

52
52
53
53
55
56

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
BIO TEST MED, LLC
Borosil Glass Works LTD
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD

Наука та освіта
BCM «Україна.»
Borosil Glass Works LTD
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD
АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Біола, ПП
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СНОЛ Україна, ТОВ
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

Science and education

Екологічний контроль
Borosil Glass Works LTD
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

61
52
62
62
53
55
63
64
71
53
68
69
70
70
58
58
58
55
56
52
57
57
52
60
61
71
61
52
62
53
55
64
71
53
67
67
66
68
69
70
58
54

Environmental monitoring
55
56
57
52
61
71
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БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
СНОЛ Україна, ТОВ
СОК ТРЕЙД
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

57
58
61
61
62
64
67
67
68
69
71
71

IDEALAB, LLC
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
SNOL Ukraine, LTD
SocTrade
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
Venta Lab, LLC

52
53
55
56
56
57
58
60
61
64
66
67
69
71
71

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Borosil Glass Works LTD
DKTB TEP, JSC
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SocTrade
Steklopribor, PJSC
Teсhnoprolab, LLC
Venta Lab, LLC

52
53
53
56
58
64
69
71
71

ALT UKRAINE LTD, LLC
Borosil Glass Works LTD
HLR, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
Teсhnoprolab, LLC
Venta Lab, LLC

52
53
53
55
56
58
64
66
67
67
69

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Borosil Glass Works LTD
HLR, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
SNOL Ukraine, LTD
Stasenko & Partners
Steklopribor, PJSC

Стандартизація і метрологія
Borosil Glass Works LTD
INTERTECH Corporation
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СОК ТРЕЙД
Технопролаб, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

Standardization and Metrology

Геологія та геологорозвідка
Borosil Glass Works LTD
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

44

WWW.LABCOMPLEX.COM

55
56
56
57
52
60
61
71
53
64
71
67
66
69
58

Geology and exploration

Гірничовидобувна промисловість
Borosil Glass Works LTD
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СНОЛ Україна, ТОВ
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Технопролаб, ТОВ

61
52
62
53
64
71
53
67
67
68
69
58

56
52
71
53
64
71
53
69
58

Mining industry

OFFICIAL CATALOGUE

55
56
52
71
53
64
71
53
67
67
66
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ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

71
71

Teсhnoprolab, LLC
Venta Lab, LLC

52
53
56
56
57
58
61
64
66
68
71
71

ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Borosil Glass Works LTD
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
Steklopribor, PJSC
Tecsa, LTD
Venta Lab, LLC

52
52
53
55
56
57
60
61
61
62
64
68
69
71
71

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
BIO TEST MED, LLC
Borosil Glass Works LTD
DNA-TECHNOLOGY UKRAINE
EXIMCARGOTRADE, LTD
HLR, LTD
IDEALAB, LLC
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC

53
54
58
64
66
67
67
69
71
71

HLR, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SNOL Ukraine, LTD
Stasenko & Partners
Steklopribor, PJSC
Teсhnoprolab, LLC
Venta Lab, LLC
Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD

Водопідготовка та водоочищення
Borosil Glass Works LTD
INTERTECH Corporation
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
Текса, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

Water preparation and water purification

Криміналістика
Borosil Glass Works LTD
IKA-WerkeGmbH & Co. KG
INTERTECH Corporation
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

71
53
64
71
67
67
66
69
58
54

Electronics, electrical,
instrumentation
53
53
56
58
60
64
69
71

OFFICIAL CATALOGUE

55
56
57
52
60
61
71
61
52
62
53
64
71
68
69

Defense industrial complex

Електроніка, електротехніка,
приладобудування
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХЛР, ТОВ

56
56
57
52
61
71
53
64
71
66
68
58

Criminology

Оборонно-промисловий комплекс
INTERTECH Corporation
Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD
Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СНОЛ Україна, ТОВ
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Технопролаб, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

69
58

ALT UKRAINE LTD, LLC
DKTB TEP, JSC
HLR, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
Teсhnoprolab, LLC

56
60
71
53
64
71
53
69
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ШимЮкрейн, ТОВ

71

Будівельна промисловість
Borosil Glass Works LTD
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СТАСЕНКО і Партнери, ПП
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

52
53
53
58
64
66
67
68
69
71
71

Borosil Glass Works LTD
HLR, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
Stasenko & Partners
Steklopribor, PJSC
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
Venta Lab, LLC

53
53
58
64
68
69
71
71

HLR, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT
Tecsa, LTD
Teсhnoprolab, LLC
Venta Lab, LLC

53
53
61
69

EXIMCARGOTRADE, LTD
INTERTECH Corporation
LGC Standards Sp. z o.o.
Teсhnoprolab, LLC
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52
71
53
64
71
53
67
66
68
69
58

Light industry

Інше
INTERTECH Corporation
LGC Standards Sp. z o.o.
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
Технопролаб, ТОВ

58

Building industry

Легка промисловість
INTERTECH Corporation
SIMVOLT
Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Текса, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ХЛР, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

Venta Lab, LLC

71
53
64
71
53
68
69
58

Other

OFFICIAL CATALOGUE

61
53
53
69

•
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GENERAL INFORMATION ABOUT EXHIBITORS
of the XII International exhibition LABComplEX
Analytics. Laboratory. Biotechnologies. HI-TECH
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BCM «Україна.»
BCM «Ukraine.»
Україна, 76011, м. Івано-Франківськ,
площа Європейська, 5/2
5/2, Yevropejs`ka square, Ivano-Frankivsk, 76011, Ukraine
+380 (50) 887-44-50
+380 (67) 887-44-50
info@bcmukraine.com.ua
www.bcmukraine.com.ua

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

Borosil Glass Works LTD
1101, Crescenzo, G Block, Opp. MCA Club, Bandra Kurla
Complex, Bandra East, Mumbai, India
+91 (22) 674-06-300
karan.vora@borosil.com
www.borosil.com

Borosil Glass Works Ltd – провідний виробник
спеціалізованого скляного посуду в Індії. На науковій
арені з більш ніж 50-річним досвідом роботи, BOROSIL
в даний час задовольняє найвимогливіші потреби
сегментів ринку досліджень і розробок, галузей
промисловості, фармацевтичної промисловості, охорони
здоров'я та освіти, пропонуючи найширший асортимент
лабораторного посуду (виготовленої з боросилікатного
скла 3.3), флакони для хроматографії, скляні ампули і
трубчасті флакони для упаковки первинного лікарського
препарату, флакони з кришкою, що закручуються, точно
калібровані об'ємні елементи відповідно до стандартів
IS, DIN, ISO і ASTM з сучасним рівнем акредитації NABL
(ISO/IEC 17025) 2017).
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Асортимент продукції також охоплює кварцові вироби,
системи обробки рідин і лабораторне обладнання.
Бренд LABQUEST, який належить Borosil, допомагає
хімікам у роботі в лабораторіях.
Borosil завжди працював в тісному зв'язку зі своїми
клієнтами. Фактично, більшість продуктів з'являлося
від реальних потреб клієнтів. Цього року Borosil раді
представити цікаві продукти в різних товарних групах.
Прагнення компанії забезпечити кращу якість і
максимальний рівень обслуговування дозволило
BOROSIL стати найбільш затребуваним брендом на
сьогоднішній день. Продукція експортується в більш ніж
50 країн, що само по собі свідчить про стандарти якості
та обслуговування.
Borosil Glass Works Ltd is the leading manufacturer of
specialty glassware in India. In the scientific arena with over
50 years of experience, BOROSIL currently caters to the most
demanding needs of the Research & Development, Industries,
Pharmaceutical Manufacturers, Health Care & Education
segments of the market with its most comprehensive range
of Laboratory glassware (manufactured from 3.3 expansion
Borosilicate glass),Chromatography vials, Glass Ampoules &
Tubular Vials for Primary Pharmaceutical Product packaging,
Screw Cap Bottles, Precisely Calibrated Volumetric items as
per IS, DIN, ISO and ASTM standards with a state of the art
NABL accredited (ISO/IEC 17025 2017) facility. The product
range also covers Quartz ware, Liquid Handling Systems and
Laboratory Equipment’s.
The brand name LABQUEST is derived out of Borosil's
appreciation and recognition of the awesome work that is
done by chemists in laboratories.
Borosil have always worked in close connect with their
customers. In fact, most products in the portfolio have
evolved after inputs from the actual users of products. This
year Borosil are delighted to introduce exciting products in
various product groups.
BOROSIL’s keen-ness to ensure the best in quality and provide
the ultimate in service has ensured that BOROSIL is the most
sought after brand today. It exports to over 50 countries, itself
is a testimonial of the quality and service standards provided.

IKA-WerkeGmbH & Co. KG
10, Janke & Kunkel Str., Staufen, 79219, Germany
+49 (7633) 831-215
bni@ika.de
www.ika.com

Представлена торгова марка: IKA.
IKA-WERKE – лідер на ринку лабораторних та
аналітичних технологій. Наша інноваційна програма
охоплює магнітні змішувачі, верхньопривідні змішувачі,
струшувачі, роторні випаровувачі та калориметри.
IKA laboratory technology offers a wide range of innovative
equipment for numerous applications in research and
development. Market leaders trust in our proven technology
for their mixing, heating, distilling and crushing applications.
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INTERTECH Corporation
Україна (США), 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 2, оф. 304
Off. 304, 2, Rybalska Str., Kyiv, 01011, Ukraine (USA)
+380 (44) 230-23-73
info@intertech-corp.com.ua
www.intertech-corp.com.ua

Представлені торгові марки: Thermo Fisher Scientific, TA
Instruments.
Ексклюзивний представник Thermo Fisher Scientific та TA
Instruments.
Спектр обладнання включає:
- атомно-абсорбційні та емісійні спектрометри з
індуктивно зв'язаною плазмою;
- ІЧ-Фур'є та Раман спектрометри;
- спектрофотометри для УФ/видимої області спектра;
- обладнання для термічного аналізу та реології.
Компанія здійснює комплексну підтримку: від інсталяції
обладнання та навчання персоналу до методичних
рекомендацій і технічного обслуговування в гарантійний
та післягарантійний період у всіх регіонах України.
The exclusive representative of Thermo Fisher Scientific and
TA Instruments.
The range of equipment includes:
- ICP-OES spectrometers
- AA spectrometers
- FTIR
- Raman spectrometers
- NIR Analyzers
- UV/Vis spectrophotometers
- instruments for thermal analysis and rheology
- Laboratory Information Management System (LIMS)
The company provides all-round support: from the
installation of equipment and training – to the application
and service support during the warranty and post-warranty
period in all regions of Ukraine.

LGC Standards Sp. z o.o.
27/29, Ogrodowa, Kielpin, Lomianki, 05-092, Poland
+48 (22) 751-31-40
+48 (22) 751-58-45
pl@lgcgroup.com
www.lgcstandards.com

Компанія LGC Standards – торгове відділення холдингу
LGC, науково-технологічний відділ якого наділений
повноваженнями Національного Інституту Метрології та
Біохімічних Вимірювань у Великобританії. LGC Standards
– це провідний європейський постачальник стандартних
зразків та програм перевірки компетентності.
Постачаємо стандартні зразки, виготовлені передовими
світовими виробниками. Пропонуємо: стандартні зразки
для фармацевтичних аналізів, для клінічних і судових
аналізів, матричні стандартні зразки для аналізу харчових
продуктів, кормів та сільськогосподарських продуктів,
стандартні зразки для аналізу у галузі медицини, аналізу
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навколишнього середовища та промислових продуктів,
стандартні зразки речовин рослинного походження,
стандартні зразки для аналізу ICP, ASA та аналізу іонної
хроматографії, стандартні розчини під замовлення для
органічних та неорганічних речовин, стандартні зразки
для аналізу фізико-хімічних властивостей та багато
інших.
LGC Standards is trading part of LGC, whose Research and
Technology Division acts as the designated UK National
Measurement Institute (NMI) for Chemical and Biochemical
Measurements.
LGC Standards is the leading reference materials and
proficiency testing services supplier in Europe. We offer
services supplying reference materials from the world's
leading producers. We offer: Pharmaceutical reference
substances, Reference materials for clinical and forensic
analysis, Matrix reference materials for the analysis of food,
feed and agricultural products, Reference materials for the
analysis of occupational hygiene, environmental analysis,
industrial analysis, Phytochemical reference standards,
Reference materials for ICP, and ion chromatography
analysis, Custom organic and inorganic standard solutions,
Physical property standards and many others.

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

SIMVOLT спеціалізується на продажу контрольновимірювальних приладів, а також пропонує
інтелектуальні рішення складних задач, пов’язаних з
автоматизацією технологічних процесів. В асортименті
SIMVOLT прилади для аналізу води, моніторингу і
контролю показників навколишнього середовища,
електровимірювальні прилади, комплектуючі для
систем автоматичного контролю та ін. Компанія
є представником провідних світових виробників
вимірювальної техніки DELTA OHM і Ezodo, співпрацює з
Exotek-Instruments, СЕМ, UNI-T, Gigahertz Solutions GmbH.
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.
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Snibe
21st floor, Block A, 1, Shenzhen software Industry Base,
No.1008, Keyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
+86 (755) 865-40-750
expo@snibe.com
www.snibe.com

Представлена торгова марка: Snibe.
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd
(Snibe) знаходиться у високотехнологічній промисловій
зоні району Nanshan у місті Шеньчжень, Китай. Як
провідна компанія в області імунохімії, Snibe була
зосереджена на розробці нових рішень в імунології
з 1995 року. Робота компанії Snibe зосереджена на
розробці, виробництві і забезпеченні широкого спектру
автоматизованих рішень в імунології для лікарень,
медичних центрів, клінічних лабораторій тощо. Snibe
обслуговує більш ніж 6000 клієнтів у 100 країнах. Серія
MAGLUMI, успішно запущена система автоматизованого
хемілюмінісцентного імуноферментного аналізу (CLIA),
здатна забезпечити комплексне рішення, що включає
конкурентоспроможне меню тестів і широкий спектр
різних видів аналізаторів для імунологічного аналізу,
виходячи з вимог лабораторій. Крім того, Biolumi 8000,
потужна і гнучка інтегрована система, що включає
обробку зразків, ISE, біохімію та імунологічні модулі, була
успішно запущена у 2015 році на вимогу лабораторій
високого рівня ізоляції.
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd
(Snibe) is located in the Hi-Tech Industrial Park of the Nanshan
District in Shenzhen, China. As a leading company in IVD
field, Snibe has been focusing on the R&D of immunology
solution since 1995. Snibe dedicated to develop, manufacture
and provide extensive range of automated immunoassay
solution to hospitals, medical centers, clinical laboratories
etc. Snibe’s products are serving over 6000 customers in 100
countries. MAGLUMI series, successfully launch automated
chemiluminescence immunoassay (CLIA) system, is capable
of providing complete solution including comprehensive
test menu and variety of analyzers for laboratories’
immunoassay demands. Besides, Biolumi 8000, powerful and
flexible integrated system including sample processing, ISE,
biochemistry and immunoassay modules, was successfully
launched in 2015 for high level laboratories’ demand.

Sympatec GmbH
1, Am Pulverhaus, Clausthal-Zellerfeld,
D-38678, Germany
+49 5323 717-0
cis@sympatec.com
www.sympatec.com

Представлена торгова марка: Sympatec GmbH.
Sympatec розробляє, виробляє, здійснює поставку,
сервіс і методичну підтримку кращих інноваційних
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аналітичних приладів для аналізу за розмірами і формою
частинок в лабораторії і процесі по всьому світу.
Типові застосування включають порошки, гранули,
волокна, суспензії, емульсії, гелі, спреї та інгалятори для
розмірів від 1 нмдо 30720 мкм.
Модульні прилади адаптуються до будь-якого завдання
Вашої лабораторії. Вимірювальні технології також
доступні для інтеграції в Ваш процес. Прилади надійно
забезпечують найбільш точні, відтворювані і зіставні
результати в найкоротший час вимірювання.
Компанія активно виходить на ринок України.
Sympatec – The Particle People.
Sympatec develops, manufactures, sells, services and
supports an innovative range of modular instruments for
particle size and shape analysis in laboratory and process
applications for customers worldwide.
Typical applications comprise dry powders, granules, fibres,
suspensions, emulsions, gels, sprays and inhalants – spanning
a size range from 1 nm up to 30,720 μm.
Modular instruments adapt to any task of Your laboratory.
Analyzers also available to integrate into your process. The
instruments reliably deliver most accurate, reproducible and
comparable results at shortest measuring times.
Sympatec actively enter the market of Ukraine.
Sympatec– The Particle People.

Zhongke Meiling Cryogenics Co., LTD
No.1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, China
+86 (0551) 643-17-378
+86 (0551) 622-19-651
sales@zkmlmeiling.com
overseas.markting@zkmeiling.com
www.melingbiomedical.com

Компанія MEILING BIOLOGY&MEDICAL є спільним
підприємством, утвореним в 2002 році компанією Hefei
Meiling Co., Ltd. і CAS.
Основною продукцією, що випускається підприємством,
є: медичні/фармацевтичні холодильники, ультранизькотемпературні морозильні камери, тощо.
Наша бездоганна система обслуговування охоплює
більшу частину Китаю. В даний час у нас є міжнародні
сертифікати ISO, CE і UL. Продукція експортується в більш
ніж 50 країн світу.
MEILING BIOLOGY&MEDICAL is a joint venture established
in 2002 by Hefei Meiling Co., Ltd. and the Chinese Academy
of Sciences (CAS).
The main products produced by our company are: medical
/ pharmaceutical refrigerators, ultra-low temperature
freezer, stock rack/drawer and so on.
Our impeccable service system covers most of China.
At present, we have international certificates of ISO, CE
and UL. Our products are exported to over 50 countries
worldwide.
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АЙ ВІ СЕТ, ТОВ
IV SET, LLC
Україна, 01010, м. Київ,
вул. Омеляновича-Павленка, 19-А, оф. 1
Off. 1, 19-A, Omelyanovycha-Pavlenkа Str., Kyiv, 01010, Ukraine
+380 (44) 223-83-18
+380 (44) 254-22-52
info@ivset.ua
www.ivset.ua

Представлені торгові марки: IBL, ThunderBolt.
Київська компанія ivSet пропонує широкий асортимент
високоякісних ІФА реагентів від світового лідера у
виробництві ІФА реагентів компанії IBL International, Tecan
Group.
В нашому каталозі більше 400 наборів для in-vitro
діагностики та ще близько 250 видів тестів для досліджень.
Ми також пропонуємо рішення по автоматизації медичних
лабораторій.
Вперше на ринку України автоматичний ІФА аналізатор
ThunderBolt® від компанії GSD(США). ThunderBolt® ідеально
підходить для портфеля аналізів компанії IBL.
Kyiv company ivSet offers a wide range of high-quality IFI
reagents from the world leader in the production of IBA reagents
- IBL International, Tecan Group.
Our catalog contains more than 400 kits of in-vitro diagnostic
and more than 250 types of tests for research.
We also offer solutions for automation of medical laboratories.
For the first time in the Ukrainian market, the automatic IFA
analyzer ThunderBolt® from GSD (USA). ThunderBolt® is ideally
suited for IBL's portfolio of analyzes.

АЛСІ ЛТД, ТОВ
ALSI LTD
Україна, 03049, м. Київ, вул. Шовкуненка, 8/20, оф. 51
Off. 51, 8/20, Shovkunenko Str., Kyiv, 03049, Ukraine
+380 (44) 520-05-05
(багатоканальний/ multichannel)
+380 (44) 245-32-24
info@alsi.kiev.ua
www.alsi.ua

Представлені торгові марки: SIGMA-ALDRICH, MERCK,
MILLIPORE, METTLER TOLEDO, ESCO, EPPENDORF, BINDER,
LAUDA, HEIDOLPH, GERHARDT, TUTTNAUER.
Компанія «АЛСІ» ЛТД пропонує високочисті хімічні,
біохімічні реактиви, витратні матеріали, стандарти та
розчинники для хроматографії SIGMA-ALDRICH, MERCK,
MILLIPORE, найсучасніше лабораторне обладнання
світових виробників: аналітичні ваги і прилади METTLER
TOLEDO, бокси біологічної безпеки ESCO, центрифуги,
автоматичні дозатори EPPENDORF, інкубатори, кліматичні
камери BINDER, водяні бані, кріотермостати LAUDA,
обладнання для екстракції та дистиляції GERHARDT,
автоклави TUTTNAUER. Постачання. Гарантія. Сервіс.
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The company "ALSI" LTD offers a state of the art chemicals,
biochemical reagents, consumables, standards, and
chromatography solvents developed by SIGMA-ALDRICH,
MERCK, MILLIPORE, modern laboratory equipment:
analytical scales and instruments METTLER TOLEDO,
biosafety cabinets ESCO, centrifuges, automatic dispensers
EPPENDORF, incubators, climatic chambers BINDER, water
bath, thermostatic equipment LAUDA, equipment for the
extraction and distillation Gerhardt, аutoclaves TUTTNAUER.
Supply. Guarantee. Service.

АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
ALSI-Chrom, LLC
Україна, 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 22/1, оф. 70
Off. 70, 22/1, Ivana Kudri Str., Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 521-95-40
+380 (44) 521-95-35
lab@alsichrom.com
www.alsichrom.com

Представлена торгова марка: Agilent.
Провідна українська компанія «АЛСІ-ХРОМ» –
офіційний дистриб'ютор Agilent в Україні – лідер на
ринку високоточного аналітичного обладнання для
лабораторій. Більше 25-ти років надійної, професійної
роботи, досвід і знання фахівців компанії, світовий
рівень сервісної служби «АЛСІ-ХРОМ» забезпечують
замовникам гарантію ефективної роботи обладнання
у вирішенні складних аналітичних задач лабораторій.
Компанія «АЛСІ-ХРОМ» здійснює постачання та сервісне
обслуговування приладів для хімічного аналізу в таких
напрямах як: хроматографія газова і рідинна, массспектрометрія, молекулярна і атомна спектрометрія,
капілярний електрофорез, дослідження швидкості
розчинення пігулок і капсул. Для успішної роботи
великого парку встановленого обладнання важливе
місце в роботі компанії «АЛСІ-ХРОМ» приділяється
забезпеченню замовників необхідними запасними
частинами та витратними матеріалами. Компанія має
сервісну службу світового рівня, яка об’єднала в собі
досвід і професійні знання фахівців найвищої категорії.
Поставка та встановлення приладів, навчання персоналу,
консультації, інформаційна та методична підтримка,
оперативне, якісне вирішення потреб користувачів
обладнання аналітичних лабораторій здійснюється в
будь-якій точці України.
The leading Ukrainian company ALSI-Chrom – Agilent official
distributor in Ukraine - is a leader in the market of high-precision
analytical equipment for laboratories. More than 25 years of
reliable, professional work, experience and knowledge of the
company's specialists, the world level service provide customers
with a guarantee of the normal operation of equipment and
solving of complex analytical tasks of laboratories. ALSI-Chrom
carries out the supply and service of devices for chemical analysis
in such directions as gas and liquid chromatography, mass
spectrometry, molecular and atomic spectrometry, capillary
electrophoresis, testing of the dissolution rate of tablets and
WWW.LABCOMPLEX.COM
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capsules. For the successful work of a large park of installed
equipment, an important place in the work of the ALSI-Chrom
company is providing customers with the necessary spare parts
and consumables. The company has a world level service that
combines the experience and professional expertise of top-level
professionals. Supply and installation of instruments, personnel
training, consulting, informational and methodical support,
prompt and qualitative solution of the needs of equipment users
of analytical laboratories is carried out in any part of Ukraine.

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
ALT UKRAINE LTD, LLC
Україна, 02002, м. Київ, вул. Митрополита А. Шептицького,
4, 7 поверх
7th floor, Mitropolita A. Sheptitskogo Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 492-72-70
info@alt.ua
www.alt.ua

Представлені торгові марки: Oxford Instruments, Analytik
Jena, Hitachi High-Tech, Horiba, BWB-Technologies, Leica
Microsystems, Leica Biosystems.
ТОВ «АЛТ Україна Лтд» пропонує лабораторіям України
передові рішення у сфері наукових досліджень,
контролю якості та безпеки, хімічного та спектрального
аналізу. Ми пропонуємо обладнання світових лідерів
приладобудування (Analytik Jena, Hitachi High-Tech, Horiba,
Oxford Instruments, Leica Microsystems, Leica Biosystems та
ін.), сервісну і технічну підтримку, забезпечення витратними
матеріалами та матеріалами для пробопідготовки,
методичну підтримку та тренінг користувачів.
LLC “ALT Ukraine Ltd” offers the advanced solutions in scientific
developments, qualify and safety control, chemical and spectral
analysis areas.
We offer equipment for world leading instrument makers like
Analytik Jena, Hitachi High-Tech, Horiba, Oxford Instruments,
Leica Microsystems, Leica Biosystems etc., service and technical
support what meet to the EU standards. Also we offer a
consumables for sample preparation, trainings for users and
method support.

Альбамед
Albamed
Україна, 03164, м. Київ, вул. Підлісна, 1, оф. 27
Off. 27, 1, Pidlisna Str., Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (67) 509-64-91
albamed.ua@gmail.com
www.albamed.com.ua

Представлені торгові марки: RD, CLINIQA, Bio-Techne,
Improve, Norma.
Альбамед – офіційний представник на території України
виробника контрольних матеріалів RD та CLINIQA, США,
реагентів до гематологічних аналізаторів Norma, вакуумних
та капілярних систем для забору крові Improve.
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Albamed is the official distributor in Ukraine of the
manufacturer of control materials RD and CLINIQA, USA,
reagents for hematological analyzers Norma, vacuum and
capillary blood sampling systems Improve.

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

Представлені торгові марки: Waters (USA), Merk Millipore
(USA), Microlab Scientific (HongKong), Teknokroma (Spain),
DANI Instruments S.P.A (Italy), Adrona (Latvian).
ТОВ «Аналітек» – офіційний дистриб’ютор фірми
Waters, здійснює продаж, установку та обслуговування
лабораторного та аналітичного обладнання всесвітньо
відомих фірм:
- Waters (USA): надпродуктивна РХ, ВЕРХ, мас
спектрометрія;
- Merk Millipore (USA): лабораторні системи очищення
води, мікробіологічний контроль, фільтрація;
- Microlab Scientific (HongKong): витратні матеріали для
лабораторій;
- Teknokroma (Spain): колонки для ВЕРХ и ГХ;
- DANI Instruments S.P.A (Italy): ГХ та комплектуючі до них;
- Adrona (Latvian): лабораторні системи очищення води,
фільтрація.
Analytec Ltd is the official distributor of Waters Corporation in
Ukraine and official representative of Merk Millipore. We offer
to our partners the most supreme and reliable equipment
from the world famous producers:
- Waters (USA): UPLС, HPLC, Mass-spectrometry;
- Merk Millipore (USA): laboratory water purification systems,
microbiology, filtration;
- Microlab Scientific (HongKong): consumables for laboratories;
- Teknokroma (Spain): columns for HPLC and GC;
- DANI Instruments S.P.A (Italy): GC and accessories to them;
- Adrona (Latvian): laboratory water purification systems, filtration.

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

Рік заснування 1991.
Сертифікація ДСТУ ISO 9001: 2015 та ISO 19443:2018.
OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

XII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ LABComplEX
XII INTERNATIONAL EXHIBITION COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES LABCopmplEX

Виробництво та поставка альфа-, бета-, гаммаспектрометрів, спектрометрів випромінення людини,
дозиметрів.
Поставка приладів для термічної абляції ракових пухлин.
Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування.
Методичний та метрологічний супровід.
Навчання персоналу.
Розробки програмного забезпечення, методик
вимірювань та підготовки проб.
Послуги незалежної випробувальної лабораторії.
Консультації з питань оснащення лабораторій, адаптації
документів до національних вимог, сертифікації.
Founded: 1991. Certification: DSTU ISO 9001: 2015 and ISO
19443:2018.
Production and supply alpha-, beta-, gamma-spektrometers,
whole body spektroometer, dosimeters.
Supply equipment for Thermal Tumor Ablation.
Warranty and after-sales service. Software developments,
methodological and metrological support. Staff Training.
Development of methods of measurement and sample
preparation. Services of an Independent Testing Laboratory.
Consultations on laboratory equipped, adaptation of
documents to local requirements, certification.
Organizing and conducting seminars and conferences.

БІО ТЕСТ МЕД, ТОВ
BIO TEST MED, LLC
Україна, 03151, м. Київ, вул. Ушинського, 25-А
25-А, Ushinskogo Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 241-12-78
+380 (50) 316-38-58
+380 (44) 248-46-25
info@biotestmed.com
www.sarstedt.com.ua

Представлені торгові марки: SARSTEDT, Virion/serion,
Merck Millipore.
«Біо Тест Мед» – постачальник якісних витратних
матеріалів та обладнання; ІФА наборів для медичних
закладів і лабораторій. Ми представляємо продукцію:
Sarstedt AG&Co.KG – систем взяття крові, лабораторний
пластик, Institut Virion/Serion – тест-систем для in
vitro діагностики інфекційних захворювань вірусної,
бактеріальної, паразитарної та грибкової природи,
Millipore S.A.S. – обладнання для очищення і підготовки
води для біотехнологічної, фармацевтичної і харчової
галузей.
“Bio Test Med” is a supplier of quality goods and equipment;
ELISA kits in medical facilities and laboratories. We present
products: Sarstedt AG & Co.KG – blood collection systems,
laboratory plastic, Institut Virion/Serion – test systems
for in vitro diagnostic of viral, bacterial, parasitic and
fungal infectious diseases, Millipore SAS – equipment for
water purification and preparation for biotechnology,
pharmaceutical and food industries.
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Біола, ПП
Biola, PE
Україна, 79010, м. Львів, вул. Некрасова, 4
4, Nekrasova Str., Lviv, 79010, Ukraine
+380 (32) 244-86-76/77/78
+380 (32) 244-86-76
office@biola-lab.com
www.biola-lab.com

Представлена торгова марка: R-Biopharm AG.
ПП «Біола» працює в області втілення в лабораторну
практику сучасних високоефективних методів контролю
якості та безпеки продовольчої сировини, готової
харчової продукції та кормів.
ПП «Біола» – ексклюзивний дистриб’ютор німецької
компанії R-Biopharm AG на 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, харчових алергенів, матеріалів ризику та
мікробіології. Обладнання, програмне забезпечення,
витратні матеріали та аксесуари.
"Biola" Private Enterprise is working in the field of
implementation to laboratory practice of modern highperformance 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.
"Biola" Private Enterprise conducts consultations and
“turnkey” laboratory equipment.

ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
VEGA MEDICA, LTD
Україна, 03124, м. Київ, бул-р І. Лепсе, 6
6, Ivana Lepse blvrd., Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 362-47-37
office@vegamedica.com.ua
www.vegamedica.com.ua

Представлені торгові марки: Tosoh, Acon.
Будуєте сучасну лабораторію? Шукаєте новий імунологічний
аналізатор або аналізатор HbA1c? Займаєтесь продажем
глюкометрів та тест-смужок? – тоді Вам саме до нас –
компанії ВЕГА МЕДІКА! Ексклюзивний дистриб`ютор світових
лідерів у виробництві – компанії Tosoh Corporation (Японія),
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Acon Laboratories inc. (США) – пропонує Вам імунологічні
аналізатори, рідинні хроматографічні аналізатори HbA1c
та системи для вимірювання глюкози крові, а також тестсистеми та розхідні матеріали до них.
Are you starting a new laboratory? Are you looking for a new
immunological analyzer or analyzer HbA1c? Do you sale
glucometers and test-strips? You’re the customer of VEGA MEDICA!
Exclusive distributor of worldwhide leaders in manufacturing Tosoh Corporation (Japan), Acon Laboratories inc. (USA) proposes
you immunological analyzers, HPLC analyzers HbA1c, blood glucose
monitoring systems and theirs test-systems and consumables.

Вектор-Бест-Україна, ТОВ
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
Україна, 02088, м. Київ, вул. Дяченка, 20-А, оф. 154
Off. 154, 20-A, Dyachenko Str., Kyiv, 02088, Ukraine
+380 (44) 338-04-04
+380 (44) 338-05-05
+380 (67) 531-04-04
vector@vbestua.com
www.vector-best.kiev.ua

Представлені торгові марки: Sartorius, Вектор-Бест,
Biosan, Dynex Technologies, Carl Zeiss, Miura, Bio-Rad, SFRI,
Polon POZNAŃ sp. z o.o., Profitest, AutoBio.
ТОВ «Вектор-Бест-Україна» – єдиний офіційний представник
АТ «Вектор-Бест» – лідера з виробництва реагентів для
діагностики захворювань людини методом ІФА та ПЛР.
Ексклюзивний дистриб’ютор продукції: дозаторів Sartorius
(Фінляндія), допоміжного обладнання Biosan (Латвія),
ІФА-аналізаторів Dynex Technologies (США), обладнання
для ПЛР-діагностики Bio-Rad (США), ламінарних систем
POZNAŃ sp. z o.o. (Польща), гематологічних аналізаторів та
реагентів, аналізаторів ШОЕ SFRI (Франція).
LLC “Vector-Best-Ukraine” – the only official representative of JSC
“Vector-Best”, leader of the production of kits to diagnose human
diseases by ELISA and PCR. We are the exclusive distributor of the
leading companies “Sartorius” (Finland), equipment “Biosan”
(Latvia), Elisa Analyzers “Dynex Technologies”, Chemistry
Analyzers “Miura” (Italy), Hematology Analyzers “SFRI”, PCR Realtime equipment “Bio-Rad” (USA), laminar.

Вента Лаб, ТОВ
Venta Lab, LLC
Україна, 49006, м. Дніпро, пр-т Пушкіна, 40-Б
40-B, Pushkin Ave., Dnipro, 49006, Ukraine
+380 (56) 794-03-73
info@ventalab.com.ua
www.ventalab.com.ua

ТОВ «Вента Лаб» пропонує сучасне загальнолабораторне
обладнання високої якості від провідних світових
виробників: Farmcomp (Фінляндія), IKA, KERN,
BINDER, Sigma Laborzentrifugen (Німеччина), Endecots
(Великобританія) та інші.
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Це вологоміри, ваги (лабораторні, промислові, аналізатори
вологи), шафи сушильні, ВДК, електропастухи, млини
лабораторні, ексикатори, центрифуги лабораторні та ін.
Якість послуг, надійність обладнання, відповідальність
і професіоналізм фахівців – головні принципи нашої
компанії з моменту її заснування.
Venta Lab Ltd offers modern laboratory equipment of high
quality from the world’s leading manufacturers: Farmcomp
(Finland), IKA, KERN, BINDER, Sigma Laborzentrifugen
(Germany), Endecots (United Kingdom) and others.
These are moisture meters, scales (laboratory, industrial,
analytical and precision scales, moisture analyzers), drying
ovens, electric fences, laboratory mills, desiccator, laboratory
centrifuges, thermostats, water baths and others.
Quality, reliability, service and support have been the
company’s guiding principles since our founding.

Волес
Voles
Україна, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 2-Г,
корпус 1
Off. 1, 2-G, Geroev Stalingrada Ave., Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 581-11-38
sale@voles.com.ua
www.voles.com.ua

Представлені торгові марки: Склоприлад, Волес, 3М,
Вакусера, Касекс.
Компанія «ВОЛЕС» вже більше 15 років займається
виробництвом і реалізацією широкого асортименту
витратних матеріалів та лабораторних виробів. У портфелі
компанії продукція під власною ТМ «ВОЛЕС» і продукти
інших відомих брендів: «Склоприлад», «3М», «Casex».
Маючи сучасну виробничу базу, кваліфікований персонал
і великий досвід, компанія «ВОЛЕС» активно розвиває нові
напрями, створюючи якісні і необхідні продукти.
The company “VOLES” has been producing and selling a wide
range of medical devices and laboratory goods more than
15 year. Company’s portfolio includes products under own
brand “VOLES” and products of the other famous brands
like: “Skloprylad”, “3M”, “Casex”. The company “VOLES” has a
modern production base, skilled staff, great experience and
actively develops new products, creating high-quality and
demanded products.

Глобал Біомаркетинг Груп, ТОВ
Global Biomarketing Group, LLC
Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 18-А
18-А, Mikhail Boychuk Str., Kyiv, 01103, Ukraine
+38 (094) 827-23-81
gbggsinfo@gmail.com

Представлені торгові марки: Nikon, Agilent, Dako,
ERMA, Amos Scientific, Protrans, Milestone srl., Liofilchem,
Bognost, Kaltek, Biodyne, KAI, Primera, SensoQuest, Simport,
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Marienfeld Superior, Entrogen, Awareness Technology,
Pointe Scientific, Greiner Diagnostic, Calbiotech.
ТОВ Глобал Біомаркетинг Груп є визнаним експертом у
створенні сучасних високотехнологічних лабораторій.
Вже понад 25 років ми втілюємо найкращі світові
розробки та рішення в повсякденну роботу українських
лабораторій. Ми пропонуємо продукцію світових лідерів:
мікроскопи Nikon, рішення для молекулярної патології
від Agilent та Entrogen, сучасне та високотехнологічне
обладнання для гістологічних лабораторій від Milestone,
тест-системи та обладнання для біохімічних та
імуноферментних лабораторій.
Global Biomarketing Group, LLC is a recognized expert in
creating modern and advanced laboratories. Over 25 years
we introduce the best world designs and solutions in routine
practice of Ukrainian labs. We offer products from best world
leaders: microscopes from Nikon, solutions for molecular
pathology from Agilent and Entrogen, modern advanced
equipment for histology labs from Milestone, test systems
and equipment for biochemical and ELISA/CLIA laboratories.

Глобал Транслейшн Сервісез 1+1
Global Translation Services 1+1
Україна, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 104-Б, оф. 5
Off. 5, 104-B, Peremogy Ave., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 209-65-03
info@gtsoneplusone.com
www.gtsoneplusone.com

Global Translation Services 1+1 – міжнародна
перекладацька компанія, що має 11 років досвіду роботи
у сфері медичних письмових та усних перекладів.
За свою практику компанія успішно пройшла ряд
міжнародних аудитів з якості перекладів.
Компанії з цього каталогу мають можливість замовити до
5 сторінок перекладу у ПОДАРУНОК!
Global Translation Services 1+1 is an international translation
company having 11 years of experience in the market of
medical translation and interpretation services.
Over the course of its activities, the Company got audited for
the quality of its translation services by international auditors
on several occasions. The companies in this catalogue may
order up to 5 pages of translation on a free basis as a BONUS!

Групотест, ПП
Grupotest, PE
Україна, 61001, м. Харків, пр-т Московський, 90-А, кв. 50
Apt. 50, 90-А, Moskovsky Ave., Kharkiv, 61001, Ukraine
+380 (50) 402-18-49
+380 (57) 717-50-44
+380 (57) 717-33-44
grupotest@ukr.net
www.grupotest.net

Представлені торгові марки: набір діагностичних
моноклональних реагентів для визначення груп крові
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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людини за системами AB0, Rhesus, Kell та імунних
антитіл «Групотест»; набори стандартних еритроцитів
та розчинів для визначення груп крові людини за
системами AB0, Rhesus, Kell та антиеритроцитарних
антитіл «Групотест»
Виробництво діагностичних моноклональних реагентів
для визначення груп крові людини за системами АВО,
Rhesus, Kell та імунних антитіл «Групотест».
Виробництво наборів стандартних еритроцитів
та розчинів для визначення груп крові людини за
системами AB0, Rhesus, Kell та антиеритроцитарних
антитіл «Групотест».
Свідоцтво про Державну реєстрацію № 9912/2010 від
13.05.2015.
Сертифікат відповідності Забезпечення функціонування
комплексної системи забезпечення якості (Технічний
регламент щодо медичних виробів для діагностики in
vitro, Додаток 4, виключаючи пункти 6-8) № UA.TR.039.046
від 28.02.2017 р.
Production of Set of diagnostic monoclonal reagents for human
blood typing using systems AB0, Rhesus, Kell and immune
antibodies “Grupotest”.
Production of Sets of standard erythrocytes and solutions
for human blood typing using systems AB0, Rhesus, Kell and
antierythrocytic antibodies “Grupotest”.
Certificate of registration № 9912/2010 as of 13.05.2015.
Certificate of Conformity Full Quality Assurance System
(Technical Regulations of in Vitro Diagnostic Medical Devices,
Annex 4, excluding items 6-8) № UA.TR.039.046 as of 28.02.2017.

Діалог Діагностікс
Dialogue Diagnostics
Україна, 04209, м. Київ, вул. Лебединська, 10
10, Lebedynska Str., Kyiv, 04209, Ukraine
+380 (44) 390-37-76
Info@dialogd.com
www.dialogd.com

Представлені торгові марки: Cobas, Ventana,
AccuChek, Icon, Cetnric, Vacusence, BD Phoenix, BD
BACTEC FX, BD PrepMate, BD PrepStain.
Компанія «Діалог Діагностікс» є офіційним
представником
компаній
Roche
Diagnostics
(Швейцарія), Sebia (Франція), Becton Dickinson (США),
Norma (Угорщина), Domel (Словенія), Vitrex (Данія)
– лідерів світового ринку у галузі виробництва
лабораторного обладнання. Компанія пропонує
широкий спектр товарів, необхідних для кожної
сучасної лабораторії, а саме: автоматичні аналізатори
для імунохімії, клінічної хімії, гематології, ПЛР
діагностики, діабетології та багато іншого.
Dialogue Diagnostics LLC is the official representative of such
companies as Roche Diagnostics (Switzerland) Sebia (France),
Becton Dickinson (USA), Norma (Hungary), Domel (Slovenia),
Vitrex (Denmark) – global market leaders in the production
of laboratory equipment. The company offers a wide range
WWW.LABCOMPLEX.COM
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of products, which are required for every modern laboratory,
namely automatic analyzers for immunochemistry, clinical
chemistry, hematology, PCR diagnostics, diabetology,
modular systems and much more.

Діамедіх Імпех, ТОВ
Diamedix Impex, LLC
Україна, 58002, м. Чернівці, вул. Руська, 1-А, оф. 407
Off. 407, 1-A, Russka Str., Chernivtsi, 58002, Ukraine
+380 (66) 297-05-07
diamedix.ukraina@diamedix.ro
www.diamedix.ro

Компанія Діамедіх була заснована в 1996 році і з тих пір
стала міцною компанією з більш ніж 150 співробітниками,
які працюють в Румунії, Республіці Молдова та Україні.
На даний момент ми обслуговуємо понад 1000 клієнтів
(державних і приватних лабораторій), пропонуючи
їм глобальне рішення: реактиви, витратні матеріали,
обладнання та послуги найвищої якості.
Метою компанії є створення та підтримка
конструктивного та довгострокового партнерства,
заснованого на взаємній довірі.
Ми надаємо постійну підтримку своїм клієнтам через
структуру підтримки клієнтів, яка включає службу та
відділи маркетингу.
Diamedix Company was established in 1996 and since then
it has become a strong company with over 150 employees
operating in Romania, Republic of Moldova and Ukraine.
At this moment Diamedix serves a number of over 1000 clients
(public and private laboratories), offering a global solution
to them: reagents, consumables, equipment and services
of the best quality. The company’s target is to establish and
maintain constructive and long term partnership, based on
mutual trust. Diamedix offers a continuous support for her
customers through its Customers Support structure, which
includes service and marketing departments.

ДКТБ ТЕП, ПрАТ
DKTB TEP, JSC
Україна, 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст (Желябова), 2-А
2-А, Mariy Kapnist Str. (Zhelyabov Str.), Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-92-82
+380 (44) 456-38-26
bgoncharov@gmail.com
dktbtep@gmail.com
www.teplofizika.com.ua

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

ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА
DNA-TECHNOLOGY UKRAINE
Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26
26, Elektrykiv Str., Kyiv, 04176, Ukraine
+380 (97) 218-42-96
a.yavorska@dna-technology.ua
www.mbalabs.com.ua

Представлені торгові марки: DNA Technology, UL
Plast, SSI-Bio, CORNING: Costar Falcon HTL Labnet,
Scientific Industries, Inc., VWR International, Santa Cruz
Biotechnology, INC, New England Biolabs Inc, DURAN
WHEATON KIMBLE, PHYTOTECHNOLOGY LABORATORIES,
Tetracore, Inc, GLEN RESEARCH.
Компанія ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА – один з лідируючих
постачальників сучасного обладнання, реагентів,
витратних матеріалів та сервісної підтримки в сфері
геноміки, протеоміки, клітинних технологій, ветеринарії
та харчової безпеки, клінічної діагностики, біофарми
та криміналістики. Довготривалі і стійкі зв'язки з
компаніями-виробниками забезпечують нам постійну
наявність широкого асортименту товарів і оперативну
появу новинок. Ми пропонуємо надійне партнерство,
професійну підтримку, безкоштовне навчання,
своєчасну доставку і можливість спробувати, перш ніж
купити. Команда кваліфікованих і досвідчених фахівців
завжди допоможе з вибором оптимального рішення
виходячи з ваших потреб, формуванням персональних
умов співпраці і своєчасним інформуванням про появу
новинок і запуску цікавих акцій. Партнерство з нами
дозволить реалізувати ваші завдання з максимальним
ефектом і мінімальними витратами. Ми цінуємо
довгострокові і міцні відносини з нашими партнерами і
пропонуємо кваліфіковану допомогу і підтримку на всіх
етапах співпраці.
DNA TECHNOLGY UKRAINE one of the leaders in providing
modern equipment, reagents, consumables and service
support in the area of genomics, proteomics and
nutritional safety, veterinary medicine, biopharm and
criminalistics. We have stable and long-term connection
with the developer companies which provide us with
percistant availability of wide range of products and rapid
access to the updates. We offer responsible partnership,
professional support, free tuition, in-time delivery and
ability to try a product before the purchase. Cooperation
with us will allow you to succeed with your task with
maximum sufficiency and minimum expense.
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Еквітестлаб, ТОВ
Ekvitestlab, LLC
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114
114, Bolshaya Vasilkovskaya Str., Kyiv, 03150, Ukraine
+380 (44) 379-13-90
equitest@ukr.net
www.equitest.com.ua

Представлена торгова марка: EQUI.
ТОВ «Еквітестлаб» – це українська компанія, яка
спеціалізується на розробці та виробництві медичних
виробів для діагностики in vitro.
Компанія виготовляє набори торгової марки «EQUI»,
призначені для проведення імуноферментного аналізу
(ІФА) для діагностики та моніторингу під час лікування
різних інфекційних та паразитарних хвороб, а також
алергії.
Наша продукція застосовується у клінічних діагностичних
лабораторіях та інших установах, які працюють в області
in vitro діагностики.
Завдяки досвіду залучених у розробку та виробничі
процеси кваліфікованих співробітників, застосування
національних та міжнародних стандартів і технологій,
компанія забезпечує виробництво ІФА-наборів, які
за своїми експлуатаційними характеристиками не
поступаються європейським аналогам.
Ekvitestlab LLC is a Ukrainian company which specializes
in the design and production of in vitro diagnostic medical
devices.
The company manufactures the EQUI TM kits intended for
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for diagnosis
and monitoring during the treatment of various infectious
and parasitic diseases, as well as allergies.
Our products are used in clinical diagnostic laboratories and
other institutions that work in the field of in vitro diagnosis.
Thanks to the experience of qualified personnel involved
in the design and production processes, the application of
national and international standards and technologies,
the company ensures the production of ELISA kits, which by
their performance characteristics are highly competitive with
European analogues.

ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
EXIMCARGOTRADE, LTD
Україна, 02105, м. Київ, пр-т Соборності, 30-А
30-А, Sobornosti Ave., Kyiv, 02105, Ukraine
+380 (44) 499-84-97
+380 (50) 499-84-97
+380 (67) 469-84-97
kip@eximlab.ua
www.eximlab.ua

оптовий та роздрібний продаж хіміко-лабораторного
посуду, виробів медичного призначення та контрольновимірювальних приладів.
Для наших клієнтів ми завжди надаємо професійну
підтримку, оперативно реагуємо на запити будь-якої
складності, гарантуємо якісний товар і прозорість
стосунків.
EximCargoTrade LTD., was founded in 2009. The company
profile is production, wholesale and retail of the chemicallaboratory glassware, medical devices and control and
measuring devices. We always provide professional support
to our customers, efficient respond to any request, we
guarantee the quality of the goods and transparent relations.

Ерба Діагностикс Україна, ТОВ
ERBA DIAGNOSTICS UKRAINE
Україна, 02002, м. Київ, Броварський пр-т, 3-А
3-А, Brovarsky Ave., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (50) 697-95-01
v.bilenko@erbamannheim.com
www.erbalachema.com/ru/

Представлені торгові марки: Erba Mannheim, Erba
Lachema.
Ерба Діагностикс Україна – представництво
міжнародного холдингу Erba Mannheim, куди входить
відома чеська компанія Lachema. Продукція холдингу
на базі власних розробок охоплює такі напрями, як
Клінічна біохімія, Діабет, Гематологія, Коагулологія
і Гемостаз, Імунологія, Мікробіологія. Асортимент
включає автоматичні і напівавтоматичні діагностичні
аналізатори, високоякісні реагенти і витратні матеріали.
Місія представництва – підтримка клієнтів, сервіс і
забезпечення якісної роботи КДЛ.
Erba Diagnostics Ukraine – representative office of the
international holding Erba Mannheim, which includes
the well-known Czech company Lachema. The holding
portfolio is based on own R&D and cover such areas as
Clinical Biochemistry, Diabetes, Haematology, Coagulology,
Hemostasis, Immunology, Microbiology. The assortment
includes automatic and semi-automatic diagnostic
analyzers, high-quality reagents and consumables. The main
aim of UA office is customer support, service and high quality
of results.

ІДЕАЛАБ, ТОВ
IDEALAB, LLC

Представлена торгова марка: EximLab®.

Україна, 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9
9, Sim’i Sosninykh Str., Kyiv, 03134, Ukraine
+380 (50) 561-10-29
info@idealab.com.ua
www.idealab.com.ua

Компанія ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» була заснована у
2009 році. Основний вид діяльності – виробництво,

IDEALAB – це нове слово на ринку аналітичного
обладнання. Ми дослухаємося до потреб лабораторії та
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надаємо рішення, використовуючи багаторічний досвід
роботи та широку мережу зв’язків з виробниками та
постачальниками обладнання. Розуміючи виклики,
які стоять перед лабораторіями, IDEALAB зосереджує
свою діяльність на автоматизації аналітичних методів,
навчанні персоналу лабораторій, допомозі у виборі
інструментальних рішень, постановці методик.

лабораторій, відділень функціональної діагностики і
ветеринарних кабінетів. Заснована в 1991 році в США. На
ринку України з 2006 року. Ексклюзивний представник
в Україні компаній-виробників HTI (США), OPTI Medical
Systems (США), Streck (США).
Інтермедика має свій сервісний центр і широко
поширену дилерську мережу.

IDEALAB is a new word in analytical equipment market. We
listen to the needs of the laboratory and provide solutions
that based on dozens years of experience and a wide
network of connections with manufacturers and suppliers
of equipment. Understanding the challenges facing the
laboratories, IDEALAB focuses its activities on automation
of analytical methods, training of laboratory personnel,
assistance in the selection of instrumental solutions, and
application setup.

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

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
Integrated Medical Group, LTD
Україна, 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6-К
6-K, Mykilsko-Slobidska Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 323-07-90
mcb@im-group.com.ua
www.im-group.com.ua

Компанія IMG працює в сферах, де застосовуються методи
молекулярної генетики та аналітичної хімії. Нашими
постачальниками є світові лідери у відповідних галузях:
Waters (аналітичне обладнання), Illumina (секвенування
ДНК), Promega (витратні матеріали для молекулярних
досліджень), Macherey-Nagel (очистка нуклеїнових
кислот), GenDx (генотипування за маркерами HLA для
трансплантації). IMG є офіційним представником цих
виробників і забезпечує реалізацію та підтримку їх
продукції в Україні.
IMG specializes in applied molecular genetics and analytical
chemistry. Our suppliers are world leaders in relevant fields:
Waters (analytical equipment), Illumina (DNA sequencing),
Promega (consumables for molecular research), MachereyNagel (purification of nucleic acids), GenDx (genotyping for HLA
markers for transplantation). IMG is the official representative for
these companies and as such is the only point of reference for the
procurement and support of their products in Ukraine.

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

Представлені торгові марки: High Technology, OPTI
Medical, STRECK.
Інтермедика – глобальна компанія, що спеціалізується
на оснащенні та обслуговуванні клініко-діагностичних

64

WWW.LABCOMPLEX.COM

ЛАБВІТА, ТОВ
Labvita, LLC
Україна, 03022, м. Київ,
вул. М. Ломоносова, 73-Ж, оф. 85
Off. 85, 73-G, Lomonosava Str.,
Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 594-55-00
info@labvita.com.ua
www.labvita.com.ua

Представлені торгові марки: Sysmex (Японія),
DiaSorin S.p.A (Італія), Alifax s.r.l. (Італія), VEDA LAB
(Франція), Murex (Великобританія), MOTIC (Китай),
УВ Діасенс (Білорусь).
ТОВ Лабвіта – надійний і стабільний партнер, що
представляє інноваційне і визнане у всьому світі
лабораторне устаткування, реагенти і витратні
матеріали від провідних світових виробників: Sysmex,
DiaSorin S.p.A, Alifax s.r.l., VEDA LAB, Murex, MOTIC,
УВ Діасенс та інші, що дозволяють охопити весь
спектр завдань в лабораторних дослідженнях, згідно
рекомендацій міжнародних організацій: IFCC, AACC,
CAP, ВООЗ.
Компанія має успішний досвід участі в міжнародних
проектах, проведенні конференцій і семінарів.
Забезпечує аплікаційну і сервісну підтримку
користувачів, гарантує своєчасне постачання
продукції.
Labvita LLC. is a reliable and stable partner that
offers innovative and globally recognized laboratory
equipment, reagents and consumables from leading
global manufacturers: Sysmex, DiaSorin SpA, Alifax srl,
VEDA LAB, Murex, MOTIC, Diasens, etc. This allows cover
the wide range of laboratory analysis, according to the
recommendations of international organizations: IFCC,
AACC, CAP, WHO. The company has a successful experience
of participating in international projects, conferences and
seminars Provides application and service support of users,
ensures delivery of products in time.
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спеціалізованим обладнанням високої якості від
визнаних світових брендів.

ЛАБІКС, ТОВ
LABIX, LTD
Україна, 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 10, оф. 37
Off. 37, 10, Darvina Str., Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 227-18-33
+380 (44) 492-88-71
info@labix.com.ua
www.labix.com.ua

Представлені торгові марки: HORIBA ABX, EKFdiagnostic GmbH, SC-Sanguis Counting GmbH.
ТОВ «ЛАБІКС» – ексклюзивний представник компанійвиробників:
Гематологічних аналізаторів серій Micros, Pentra та
Yumizen, біохімічних аналізаторів серії Pentra, реагентів,
контрольних матеріалів – «HORIBA ABX» (Франція);
Аналізаторів глюкози, лактата, гемоглобіну та гліколізованого гемоглобіну – EKF-diagnostic GmbH (Німеччина);
Систем забору капілярної та венозної крові – SC-Sanguis
Counting GmbH (Німеччина).
LABIX LTD – exclusive distributor of companies-manufacturers:
Hematology analyzer series Micros, Pentra та Yumizen,
biochemical analyzer series Pentra, reagents, control materials –
“HORIBA ABX” (France);
Analyzers glucose, lactate and hemoglobin – EKF - diagnostic
GmbH (Germany);
System abstraction of capillary and venous blood – SC-Sanguis
Counting GmbH (Germany).

Лабораторія якості, ТОВ
Quality laboratory, LTD
Україна, 02095, м. Київ, вул. Княжий затон, 21, оф. 13
Off. 13, 21, Knyazhiy Zaton Str., 02095, Ukraine
+380 (44) 360-91-36
info@ql.org.ua
www.ql.org.ua

Навчання співробітників аналітичних, дослідницьких,
мікробіологічних лабораторій, лабораторій контролю якості,
медичних установ, фармацевтичних, біотехнологічних,
харчових, хімічних підприємств та аграрного сектору.
Training for employees of analytical, research, microbiological
quality control laboratories, pharmaceutical, chemical,
biotech and food industry and agriculture.

Лабсвіт
Labsvit
Україна, 03124, м. Київ, вул. М. Василенка, 7-А
7-А, M. Vasylenka, Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 592-03-03
labsvit@labsvit.com.ua
www.labsvit.com.ua

Компанія
здійснює
комплексне
забезпечення
лабораторій і клінік виключно найсучаснішим медичним
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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The company provides complex supply of laboratories
and clinics exclusively with the most up-to-date medical
specialized equipment of high quality from recognized
international brands.

Лаб-Універсум, ТОВ
Lab-Universum, LTD
Україна, 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6, корпус А,
оф. 501
Off. 501, building А, 4/6, Ioanna Pavla ІІ Str., Kyiv, 01042,
Ukraine
+380 (44) 362-11-50
+380 (44) 239-26-37
info@lab-universum.com.ua
www.lab-universum.com.ua

Представлені торгові марки: Accriva, AMS, Behnk, Boditech
Med, Boule Medical, BSI, Care Diagnostica, CoaguSense,
LifeHealth, Linear, Ningbo Medsun, Nova Biomedical.
Протягом 10 років Лаб-Універсум забезпечує медичні
лабораторії обладнанням і реагентами найвищої якості від
європейських, американських, корейських виробників:
- гематологічні аналізатори, реактиви та витратні матеріали
до них;
- гематологічні та біохімічні контрольні матеріали;
- біохімічні реактиви та калібратори;
- аналізатори системи гемостазу;
- обладнання для діагностики критичних станів;
- прилади для клінічної біохімії;
- прилади категорій РОС та експерес-діагностика.
During 10 years Lab-Universum supplies medical laboratories
with equipment and reagents of the best quality from European,
American, Korean manufacturers:
- hematology analyzers, reagents and consumables;
- hematology and clinical chemistry control materials;
- clinical chemistry reagents and calibrators;
- hemostasis analyzers;
- equipment of critical care diagnostics;
- instruments for clinical chemistry;
- instruments of POC and express-diagnostics categories.

Літопласт-Мед, Унітарне підприємство
LITOPLAST-Med, Unitary enterprise
Республіка Білорусь, 220037, м. Мінськ, пров. Козлова, 7-Г
7-G, Kozlova lane, Minsk,
220037, Republic of Belarus
+375 (17) 299-50-70
orders-litomedby@litoplast.by
www.litomed.by

Компанія «Литопласт-Мед» є білоруським виробником
одноразового лабораторного пластику (контейнери,
чашки Петрі, пробірки, наконечники, тощо).
The company “LITOPLAST-MED” is the Belarusian producer of
WWW.LABCOMPLEX.COM
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disposable laboratory plastic items (containers, Petri dishes,
test tubes, tips, etc.)

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Macrolab, LTD
Україна, 03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня,
122, корпус 1, кв. 91
App. 91, 122/1, 40-years of October Ave., Kyiv, 03127, Ukraine
+380 (44) 258-34-02
info@macrolab.com.ua
www.macrolab.com.ua

Компанія МАКРОЛАБ ЛТД, яка створена у 2006 році,
спеціалізується на поставках та обслуговуванні сучасного
лабораторного обладнання:
- Щокові дробарки, планетарні, шарові, дискові, роторні,
ножові та ріжучі млини, механічні ступки, розсіви, сита,
ділителі проб, преси;
- Прискорена мікрохвильова кислотна мінералізація,
екстракція, оголення;
- Системи для синтезу;
- Аналізатори вологи, білку, жиру, клітковини;
- Гомогенізатори для отримання наноемульсій та
наносуспензій;
- Аналітичні і лабораторні ваги;
- Муфельні та сушильні печі;
- Автоклави, стерилізатори, інкубатори, кліматичні камери;
- XRF спектрометри та дифрактометри;
- Мобільні та стаціонарні іскрові оптико-емісійні
спектрометри;
- Системи сплавлення в платинових тиглях;
- Аналізатори CS/ONH;
- Абразивні та прецизійні відрізні станки, шліфувальнополірувальні станки, преси;
- Твердоміри по Брінелю, Роквеллу, Віккерсу;
- Лазерні аналізатори розміру і форми частинок;
- Очисники аргону.
Поставка приладів супроводжується запуском в
експлуатацію, навчанням, методичним супроводженням,
гарантійним та післягарантійним обслуговуванням.
Company which was established in 2006, specializes in
supplying and servicing of advanced laboratory equipment
for sample preparation and elemental analyses. Macrolab Ltd
can offer fast delivery and installation of the equipment, end
user training, warranty and after warranty support.

Медігран Україна
Medigran Ukraine
Україна, 01032, м. Київ, бул-р Т. Шевченка, 36, оф. 6
Off. 6, 36, T. Shevchenko Blvd., Kyiv, 01032, Ukraine
+380 (44) 235-07-04
office@medigran.com
www.medigran.com

Представлені торгові марки: BioSystems, Villa Sistemi
Medicali, Alpinion, Heine, Euromex, eVent Medical, Infinium,
Trismed, 77 Elektronika, Diestro, Diakey.
Компанія «Медігран Україна» забезпечує медичні установи
діагностичним обладнанням (УЗД системи; апарати
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ШВЛ; рентген апарати; мамографічні системи; дентальні
рентген апарати, обладнання для ударно-хвильової
терапії; монітори пацієнта), лабораторним обладнанням
та реагентами (мікроскопи, біохімічні та гематологічні
аналізатори, аналізатори ШОЕ, гемостазу, ІФА; системи
електрофорезу).
Medigran Ukraine Ltd. is supplying medical facilities with
diagnostic equipment (ultrasound diagnostic systems; ventilator;
manual diagnostic tools; X-ray equipment; mammography;
dental X-ray equipment; equipment for lithotripsy and shock
wave therapy; patient monitors), laboratory equipment and
reagents (microscopes, biochemical and hematology analyzers,
equipment for ESR, hemostasis, IFA (ELISA), electrophoresis
systems), and reliable service.

МЕД-ТІСКОМ, ТОВ
MED-TISKOM, LTD
Україна, 04107, м. Київ, вул. Нагірна, 25-27, оф. 721
Off. 721, 25-27, Nagornaya Str., Kyiv, 04107, Ukraine
+380 (44) 224-50-35
tiskom@i.ua
www.tiskom.com.ua

Представлені торгові марки: Diasys Diagnostic Systems
(Німеччина), Diamond Diagnostics (США), Instrumentation
Laboratory (США).
DIASYS DIAGNOSTIC SYSTEMS (Німеччина) – біохімічні
аналізатори, біохімічні реагенти та витратні матеріали.
DIAMOND DIAGNOSTICS (США) – аналізатори електролітів,
реагенти та витратні матеріали.
INSTRUMENTATION LABORATORY (США) – аналізатори
гемостазу, газів крові та електролітів, реагенти та
витратні матеріали.
DIASYS DIAGNOSTIC SYSTEMS (Germany) – biochemical
analyzers, biochemical reagents and consumables.
DIAMOND DIAGNOSTICS (USA) – analyzers of electrolytes,
reagents and consumables.
INSTRUMENTATION LABORATORY (USA) – analyzers of
hemostasis, blood gases and electrolytes, reagents and
consumables.

Міжнародна школа технічного
законодавства та управління якістю,
Навчально-методичний центр, ТОВ
International School of Technical Legislation
and Quality Management, Training and
Methodical Center, LTD
Україна, 01133, м. Київ, вул. Антоновича, 66
66, Antonovich Str., Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 587-61-19
+380 (44) 200-80-97
management@istl.org.ua
www.istl.org

Представлена торгова марка: ISTL®.
Основним завданням Міжнародної школи технічного
законодавства і управління якістю є консалтинг в області
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Європейського технічного законодавства, Директив ЄС,
технічних регламентів, стандартів і правил; розробка
систем менеджменту і підготовки їх до акредитації та
сертифікації, а також навчання і сертифікація спеціалістів
підприємств відповідно до рівня європейської визнаної
кваліфікації.
The main task of the International School of Technical Law and
Quality Management is consulting in the field of European
technical legislation, EU Directives, technical regulations,
standards and rules; development of management systems
and their preparation for accreditation and certification, as
well as training and certification of specialists of enterprises
in accordance with the level of European recognized
qualifications.

МК Квертімед-Україна, ТОВ
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
Україна, 61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 26,
оф. 107
Off. 107, 26, Poltavskiy Shliakh Str., Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 752-10-52
+380 (57) 752-10-54
kmukr@ukr.net
www.Kmed.com.ua

комплексно забезпечує біохімічні та клініко-діагностичні
лабораторії України.
Domestic manufacturer of test kits for determination of
biochemical analytes in the meter with an open system and
spectrophotometric equipment, provides a comprehensive
biochemical and clinical diagnostic laboratories of Ukraine.

Салютіс Прінт
Salutis Print
Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3
3, Pivnichno-Syrets'ka Str., Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 592-45-56
+380 (44) 223- 66-77
office@salutis.com.ua
www.salutis.ua

Компанія більше 17 років на ринку поліграфічних послуг.
Дизайн-студія та друкарня повного циклу: розробка
дизайну будь-якого виду складності, додрукарська
підготовка, офсетний та цифровий друк, післядрукарська
обробка. Виготовлення різноманітної поліграфічної
продукції від візитівок до каталогів та різних POS-матеріалів.
Спеціалізація — робота з фармацевтичними компаніями та
медичними закладами.

МК Квертімед-Україна є постачальником лабораторного
обладнання та витратних матеріалів: автоматичні
аналізатори гематологічні, електроліти, глюкози, газів
крові; автоматичні та напівавтоматичні коагулометри,
біохімічні аналізатори та пристрої для електрофорезу
білків, дозатори, лічильники лейкоформули та інше
обладнання, також постачання реагентів для діагностики
гемостазу та лабораторного пластику. Компанія здійснює
розробку, сервіс лабораторного обладнання, витратних
матеріалів та реагентів.

The company more then 17 years is working as the print house
and design studio. Design any kind of difficulty, prepress, offset
and digital printing. Productions: booklets, books, catalogues,
visit cards, notebooks, POS-materials.
Specialization - cooperation with pharmaceutical companies
and medical institutions.

MK-Kvertimed Ukraine sells laboratory equipment and
supplies: analyzers automatic hematology, electrolytes,
glucose, blood gases; automatic and semi-auto coagulation
analyzers, biochemical analyzers and devices for
electrophoresis of proteins, dispensers, leukocytes counters,
other equipment, and supply hemostasis reagents and
laboratory plastic. The company develops, makes service of
laboratory equipment, consumables and reagents.

Україна, 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 37
37, Mashynobudivna Str., Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 351-16-05
office@seltokphotonics.com
www.seltokphotonics.com

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

Вітчизняний виробник тест-наборів для визначення
біохімічних аналітів на аналізаторах з відкритою
системою та спектрофотометричному обладнанні,
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ
SELTOK PHOTONICS, LLC

Представлені торгові марки: Standa, Hamamatsu,
Pyreos, Axetris, Photonfocus, Thorlabs, StellarNet, Avantes,
Edmund Optics, Setaram.
Селток Фотонікс є професійним дистриб’ютором
високотехнологічної
продукції
для
науководослідницьких завдань та промисловості. Номенклатура
компанії налічує понад 500 тис. продуктів, серед яких
оптоелектронні вироби: фотоелектронні помножувачі,
датчики зображення та рентгенівські детектори, наукові
відеокамери, спектрометри, калориметри та інші
системи вимірювань, лазери, оптика та оптомеханіка.
SELTOK PHOTONICS is professional distributor of high-tech
products for since, R&D and industrial applications. Our
high professional team works attentively for customers’
needs and offers high quality products. Product range
includes optoelectronic detectors (PMT, scintillators,
WWW.LABCOMPLEX.COM

67

XII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ LABComplEX
XII INTERNATIONAL EXHIBITION COMPLEX SUPPORT OF LABORATORIES LABCopmplEX

photodiodes, image sensors, etc.), light sources (lasers, lamps,
LEDs), power supplies and preamplifiers, modular pulse
processing electronics, optics and optomechanical products,
spectrometers, thermal analysis&calorimetry solutions.

СКАЙ МЕДІКА, ТОВ
SKY MEDICA, LTD
Україна, 03058, м. Київ, вул. Миколи Голего, 5, оф. 121-А
Off. 121-A, 5, M. Golego Str., Kyiv, 03058, Ukraine
+ 380 (44) 351-11-12
+ 380 (44) 351-11-17
+ 380 (50) 351-43-33
+ 380 (50) 351-93-43
+ 380 (44) 502-68-10
info@sky-mediсa.com
www.sky-mediсa.com

ТОВ «СКАЙ МЕДІКА» пропонує лабораторні пластикові
вироби, системи забору крові та аксесуари до них,
автоматичні дозатори і медичний одяг.
Ми готові запропонувати продукцію європейських
виробників зі складу в Києві, оптом і в роздріб:
- Вакуумні системи для взяття венозної крові LIND-VAC®
(InterVacTechnology, Естонія);
- Автоматичні дозатори та наконечники до них (AHN
Biotechnologie GmbH, Німеччина);
- Лабораторний пластиковий посуд (SAM PLAST d.o.o., Сербія);
- Медичний одяг (SPIСARD, Україна).
Наше підприємство має в своєму штаті досвідчених,
кваліфікованих менеджерів, які забезпечать чіткі та
безперебійні поставки, а також нададуть будь-яку
консультативну інформацію.
Ми працюємо по всій території України, серед наших
клієнтів оптові і роздрібні компанії, обласні та міські
лікарні, пологові будинки, приватні медичні центри,
науково-дослідні інститути.
Доставка товару здійснюється щодня в будь-яку точку
України, по Києву – автомобілем, в інші регіони – будьяким перевізником.
Ми знаходимо індивідуальний підхід до кожного
клієнта, будуємо наше партнерство на принципах
розуміння і довіри, прагнемо бути кращими у своїй
галузі, і тому пропонуємо Вам тільки якісну продукцію,
що відповідає всім світовим вимогам і екологічним
стандартам.
Для наших партнерів діє гнучка система ціноутворення
і надається товарний кредит.
Професіоналізм, стабільність та відповідальність –
фундамент нашої роботи!
SKY MEDICA, LTD offers laboratory plastic products, blood
collection systems and accessories, equipment, automatic
dispensers and medical clothes. Our activity is aimed at the
comprehensive provision of the needs of medical laboratories,
which is why we are ready to offer the products of the leading
manufacturers from the warehouse in Kiev, wholesale and retail:
- Vacuum Tubes Lind-Vac® InterVacTechnology (Estonia);
- Pipette dispensers and tips for them AHN Biotechnologie GmbH
(Germany);
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- Laboratory plastic utensils (SAM PLAST d.o.o., Serbia);
- Medical clothing SPIСARD (Ukraine).
The company has state-of-the-art experienced and skilled
managers that will provide clear and uninterrupted deliveries,
as well as provide any advisory information. We work all over
Ukraine, among our clients, wholesale and retail companies,
regional and city hospitals, maternity hospitals, private medical
centers, research institutes. Delivery of goods is carried out daily
and operatively to any point in Ukraine, in Kiev - by car, in other
regions - by any carrier. We find an individual approach to each
client, build our partnership on the principles of understanding
and trust, strive to be the best in our industry, and therefore we
offer you only high-quality products that meet all the world’s
requirements and environmental standards.
For our partners there is a flexible pricing system and a
commodity loan is provided.
Professionalism, stability and responsibility are the foundation
of our work!

Склоприлад, ПрАТ
Steklopribor, PJSC
Україна, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 2-Г,
корпус 1
Off. 1, 2-G, Geroev Stalingrada Ave., Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 581-11-42, 43
to@vikter.kiev.ua
www.steklopribor.com

Представлена торгова марка: Склоприлад.
Завод «Склоприлад» працює на ринку України
вже 60 років і забезпечує підприємства скляним
лабораторним посудом і контрольно-вимірювальними
приладами.
Завод завоював довіру своїх клієнтів завдяки
налагодженому виробництву, в основі якого
тільки найсучасніші та безпечні технології, а якість
підтверджено сертифікатом ISO 9001.
Завод виробляє різні види продукції, такі як:
- лабораторні термометри;
- манометри;
- лабораторний посуд загального призначення;
- мірний посуд;
- ареометри;
- гігрометри.
Plant "Steklopribor" works in the Ukrainian market for
60 years and provides the enterprise glassware and
instrumentation.
The plant has won the trust of its customers due to the
well-established production, which is based on only the
most modern and safe technologies, and the quality is
confirmed by the ISO 9001 certificate.
The plant produces various types of products, such as:
- laboratory thermometers;
- pressure gauges;
- general purpose laboratory glassware;
- measured glassware;
- hydrometers;
- hygrometers.
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Смарт Мед
Smart Med

СОК ТРЕЙД
SocTrade

Україна, 02230, м. Київ, вул. Маяковского, 5-А
5-А, Mayakovsky Str., Kyiv, 02230, Ukraine
+380 (44) 331-71-73
info@labsmart.com.ua
www.labsmart.com.ua

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

Представлена торгова марка: Smartlab.

Представлені торгові марки: Perten, Chopin, Velp,
Neogen, Grabner, Tanaka, Kyoto, Parker, Perkin Elmer.

Компанія «Смарт Мед» є виробником сучасних
лабораторних меблів і витяжних шаф для
підприємств різних галузей науки і промисловості.
Всі вироби розроблені з урахуванням світових стандартів
і вимог до якості, ергономіки і безпеки. Лабораторні
меблі «СмартЛаб» мають всі необхідні сертифікати та
дозволи.
The company "Smart Med" is a manufacturer of modern
laboratory furniture and fume hoods for enterprises of various
branches of science and industry. All products are designed
taking into account world standards and requirements
for quality, ergonomics and safety. Laboratory furniture
"SmartLab" has all the necessary certificates and permits.

СНОЛ Україна, ТОВ
SNOL Ukraine, LTD
Україна, 02160, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1-Б, оф. 114
Off. 114, 1-B, Magnitogorska Str., Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 502-89-38
snol@snol.ua
www.snol.ua

Представлені торгові марки: SNOL.
ТОВ «СНОЛ УКРАЇНА» заснована у 1999 році в м. Києві
та є генеральним авторизованим дилером заводу АВ
"UMEGA-GROUP" Литва (AB "Utenos Elektrotechnika"), що
випускає електротермічне обладнання запатентованої
торгової марки SNOL® з 1960 року.
На базі офісу в Києві, створений сервісний центр і
регіональна дилерська мережа по всій території України.
Висока якість і широкий модельний ряд електропечей,
принесли марці SNOL® визнання на ринках Європи, Азії
та СНД.
SNOL UKRAINE LTD was founded in 1999 in Kiev and is
the general authorized dealer of the AB UMEGA-GROUP
Lithuania factory (AB Utenos Elektrotechnika), which has
been manufacturing electrothermal equipment of the
patented SNOL® trademark since 1960.
On the basis of an office in Kiev, a service center and a regional
dealer network were created throughout Ukraine.
High quality and a wide range of electric furnaces brought
SNOL® brand recognition in the markets of Europe, Asia and
the CIS.
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Компанія СОК ТРЕЙД спеціалізується на поставках
та сервісі лабораторного обладнання. Це експрес
аналізатори та прилади для арбітражного контролю.
З 2016 року наша компанія ексклюзивно представляє
провідного виробника аналітичного обладнання
Perkin Elmer (США). Це суттєво розширило наші
можливості в рішенні аналітичних задач замовника
завдяки використанню найкращих газових та рідинних
хроматографів, атомно-абсорбційних, ІЧ Фур’є та
УФ спектрометрів та іншого загальноаналітичного
обладнання.
SocTrade specialized in supplying and service of laboratory
equipment. It is mainly express analyzers and devices
arbitration control. Since then, our company exclusively
represents leading manufacturer of analytical equipment
Perkin Elmer (USA). This significantly expanded our
capabilities in solving customer’s analytical tasks by using
best gas and liquid chromatographs, atomic absorption,
IR Fourier, UV spectrometers and other general analytical
equipment.

СТАСЕНКО і Партнери, ПП – офіційне
представництво в Україні компаній
NETZSCH, EXAKT, Nabertherm, Lamy Rheology
Stasenko & Partners – the representative of
NETZSCH, EXAKT, Nabertherm, Lamy Rheology
Україна, 08130, Київська обл., Петропавлівська
Борщагівка, вул. Антонова, 6-А
6-А, Antonova Str., Petropavlivska Borshchagivka, Kyiv region,
08130, Ukraine
+380 (44) 467-69-77
+380 (44) 462-50-56
sale@stasenko.com
www.stasenko.com

Представлені торгові марки: NETZSCH, Nabertherm,
EXAKT, Lamy Rheology.
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.
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We provide supply, service, commissioning of Thermal
Analysis devices, viscometers, laboratory furnaces, three
roll mills, special purpose instruments, and staff training.

СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ, ТОВ
SHІDNO-UKRAINSKA TORGІVELNA
KOMPANIIA, LTD
Україна, 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 43-А, кв. 3
Ap. 3, 43-A, Gagarin Ave., Kharkiv, 61001, Ukraine
+380 (57) 728-35-04
+380 (57) 760-18-12
vutko.sale1@gmail.com
www.vutko.com.ua

Представлена торгова марка: РенаУ.
ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»
спеціалізується на виробництві систем наборів реагентів
гемостазу в Україні.
Українські реагенти для дослідження гемостазу
виробляються під торговою маркою РенаУ:
- Скринінг-тести (ПТЧ, ТЧ, АЧТЧ, Фібриноген);
- Спеціалізовані тести (Вовчаковий антикоагулянт);
- Набори для визначення факторів згортання крові (VIII, IX);
- Калібратори і матеріали контролю якості;
- Набори для вивчення тромбоцитарного гемостазу
(АгренаУ).
SHІDNO-UKRAINSKA TORGІVELNA KOMPANIIA Ltd. specialize
in the manufacture of reagent kits Haemostasis systems in
Ukraine. Ukrainian reagents for the study of haemostasis are
manufactured under the trademark RenаU.
- Routine assays (e.g. PT, TT, aPTT, Fib);
- Specialist assays (e.g. DRVVT Screen, DRVVT Confirm);
- Factor Deficient Plasma;
- Calibrators and Quality Control Material;
- Platelet Function assays.

Текса, ТОВ
Tecsa, LTD
Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 24/2, оф. 350
Off. 350, 24/2, Avtozavodska Str., Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (44) 451-83-21
+380 (67) 446-90-48
office@tecsa.com.ua
www.tecsa.com.ua

Представлені торгові марки: Bruker Optics, TQC Sheen,
Neurtek, X-Rite, Lamy Rheology, Kern, J.P. Selecta, ATP
Engineering, Eaton, Amazon Filters.
Весь спектр лабораторного обладнання від провідних
виробників для лакофарбової й будівельної галузі,
для лабораторій загального профілю, для контролю
візуальних характеристик (колір, блиск).
Аналітичне обладнання від німецького виробника
Bruker Optics для контролю якості у фармацевтичній,
хімічній, харчовій, аграрній та інших галузях. В тому
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числі для досліджень у криміналістиці, фізіології та
матеріалознавстві.
Обладнання для фільтрації рідин та газів.
The whole spectrum of laboratory equipment from leading
manufacturers for the paint and construction industry,
for general-purpose laboratories, for the control of visual
characteristics (color, shine). Analytical equipment from
German manufacturer Bruker Optics for quality control in the
pharmaceutical, chemical, food, agricultural and other fields.
Including for research in forensics, physiology and material
science. Equipment for filtration of liquids and gases.

ТерраЛаб Ай Ті
TerraLab IT
Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 3, оф. 304
Off. 304, 3, Dorohozhytska Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+30 (800) 300-920
info@terralab.pro
www.limsterralab.com

Представлена торгова марка: TerraLab.
Компанія TerraLab працює 7 років на ринку інформаційних
технологій для медичних лабораторій. Серед продуктів
компанії лабораторні інформаційні системи різного
рівня, а також спеціалізовані рішення для взаємодії
з лабораторним обладнанням. Командою TerraLab
ведеться консалтингова діяльність. У портфоліо компанії
більше 100 успішних проектів, як в Україні, так і за
кордоном. Місія компанії – виводити медичні лабораторії
на високий рівень управління процесами, підвищувати
якість діагностики і разом з цим робити медицину
ефективною за допомогою інформаційних технологій.
TerraLab has been working for seven years in the field of
information technologies for medical laboratories. The
company offers laboratory information systems of different
levels as well as specialized solutions for interaction with
laboratory equipment. The TerraLab team provides a wide
range of consulting services. The company portfolio includes
more than 100 successful projects in Ukraine and abroad. The
company mission is to bring medical laboratories to a higher
level of process management, to improve the quality of
diagnostics and, at the same time, to make medicine effective
with the help of information technologies.

Терра-Мед, ТОВ
Terra-Med, LTD
Україна, 03067, м. Київ, провулок Західний, 3-Ц
3-С, Zahidnyi alley, Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 496-19-28
+380 (44) 247-72-52
+380 (44) 247-72-53
+380 (44) 496-19-27
office@terra-med.com.ua
www.terra-med.com.ua

Представлені торгові марки: Labline (Австрія), Randox
(Великобританія), ERBA Manheim, ERBA Lachema, (Чехія),
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Carl Zeiss (Німеччина), Apel (Японія), MES (Ізраїль), NewVision
Diagnostiks «Профітест» (Китай), 77 Elektronika (Угорщина).
Компанія «Терра-Мед» спеціалізується на забезпеченні
медичних закладів високотехнологічним медичним,
лабораторним обладнанням та витратними матеріалами.
«Терра-Мед» є офіційним представником в Україні
ряду відомих виробників медичного та лабораторного
обладнання. Ми забезпечуємо весь комплекс необхідних
складових, починаючи з ввезення на територію України
і закінчуючи навчанням та сервісним обслуговуванням.
Ми пропонуємо для лабораторій наступне обладнання:
• фотоелектроколориметри, білірубінометри,
гемоглобінометри, спектрофотометри
• лабораторні мікроскопи
• біохімічні аналізатори
• імуноферментні аналізатори
• гематологічні аналізатори
• аналізатори газів крові та електролітів
• аналізатори сечі
• аналізатори якості сперми
• лабораторні реактиви
• програми для зовнішнього контролю якості RIQAS та
контрольний матеріал
Terra-Med Ltd specializes in medical institutions supply of
advanced technology medical, laboratory equipment and
consumables.
Terra-Med Ltd is an official representative in Ukraine of a range
of famous producers of medical and laboratory equipment. We
provide the whole complex of maintenance such as equipment
delivery to the territory of Ukraine and its after-sale service.
For the laboratories we propose the following equipment:
• laboratory microscopes
• photoelectrocolorimeters, bilirubinometers,
hemoglobinometers, spectrophotometers
• biochemical analyzers
• immune - enzyme analyzers
• hematological analyzers
• blood gas analyzers
• urine analyzers
• sperm quality analyzers
• laboratory reagents
• Programs for external quality control of RIQAS and reference
material

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

Представлені торгові марки: Cole-Parmer, Masterflex,
ISMATEC.
ТОВ «Технопролаб» виконує: комплектацію, постачання,
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технічне
обслуговування
лабораторного
та
промислового обладнання. Пропонує інжинірингові,
валідаційні та дослідні послуги. Є офіційним
представником:
Cole-Parmer (США). Сьогодні Cole-Parmer є
загальновідомим експертом в області вимірювання і
контролю температури, електрохімії і хроматографії.
Асортимент складається з більш ніж 150 000
продуктів і приладів, які широко використовуються в
індустрії, фармацевтиці, біології, екології та харчовій
промисловості, а також з унікальних лідируючих
брендів, таких як Argos, Electrothermal, Environmental
Express, Ismatec, Jenway, Kinesis, Masterflex, PCRmax
, Stuart, Techne, TELOS, Traceable, Vaplock і широкого
асортименту продукції під приватною торговою
маркою. Cole-Parmer всесвітньо відомий завдяки
високому рівню обслуговування клієнтів і досвідченим
фахівцям з застосування, які забезпечують виняткову
технічну підтримку.
Поряд з винятковою увагою до замовників, ColeParmer має акредитовану по ISO метрологічну
лабораторію для калібрування і ремонту приладів та
програму BioConnect® для виготовлення одноразових
з’єднувальних комплектів на замовлення користувача.
Різноманітність
нашої
продукції,
починаючи
від важкодоступних інструментів і закінчуючи
інноваційними технологіями і товарами повсякденного
попиту, гарантує, що ви можете замовити те, що
вам потрібно, всього одним дзвінком або одним
відвідуванням нашого веб-сайту www.coleparmer.com
Optical Activity Limited (Великобританія) – бюджетні
та високоточні поляриметри, широкій вибір
кювет (проточні та з вбудованим контуром для
термостатування), еталонних кварцових пластин.
Index Instruments Limited, (Великобританія) – виробник
професійних рефрактометрів та колориметрів, з
проточними та термостатованими камерами для
зразків.
Technoprolab LLC supply and technical service of the
laboratory and industrial equipment. Engineering,
validation, research service.
There are the official representative: Cole-Parmer (USA).
Today, Cole-Parmer are proven experts in the fields of
temperature measurement and control, electrochemistry
and chromatography. Our range of more than 150,000
products & instruments is used extensively in the industrial,
pharmaceutical, life sciences, environmental and food
& beverage industries and our portfolio of unique
industry-leading brands includes Argos, Electrothermal,
Environmental Express, Ismatec, Jenway, Kinesis, Masterflex,
PCRmax, Stuart, Techne, TELOS, Traceable, Vaplock as well
as a wide range of private-label products. Cole-Parmer
is globally renowned for our highly responsive customer
service and experienced Application Specialists providing
exceptional technical support. In addition to our portfolio
of industry-leading brands and private-label products,
Cole-Parmer is renowned for offering exceptional service
and technical support. Along with their highly responsive
customer service, Cole-Parmer features an ISO-17025WWW.LABCOMPLEX.COM
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accredited metrology lab for instrument calibration and
repair and the BioConnect® program for single-use custom
assemblies.
Our variety of products, ranging from hard-to-find
instruments to innovative technologies and everyday
supplies, ensures you can order what you need with just one
call or one visit to our website www.coleparmer.com
Optical Activity Limited (United Kingdom) – economy and
high accuracy polarimeters, wide range of tubes (thruflow
and with thermostatic loop), standard quartz plates.
Index Instruments Limited (United Kingdom) – manufacturer
professional refractometers and colorimeters with thruflow
and thermostatic chambers for samples.

УКРБІО, ТОВ
UKRBIO, LTD
Україна, 04080, м. Київ,
вул. Новокостянтинівська, 13/10, оф. 304
Off. 304, 13/10, Novokostyantynivs’ka Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 205-56-20
+380 (44) 205-56-21
office@ukrbio.com.ua
www.ukrbio.com.ua

Представлені торгові марки: bioMérieux, Vitek®, Vidas®,
miniVidas®, BacT/ALERT® 3D, ChromID™, API®, Etest®,
FilmArray®.
ТОВ «УКРБІО» є представником французької компанії
bioMérieux – світового виробника лабораторного
обладнання.
Унікальна
концепція
повної
автоматизації
мікробіологічної лабораторії bioMérieux дозволяє
впровадити новітні технології не тільки у клінічну
мікробіологію, але й на підприємства харчової,
фармацевтичної і косметологічної галузі, ветеринарії.
Наразі, ми пропонуємо Вам цілу лінійку унікальних
приладів: автоматичний мікробіологічний аналізатор
для швидкої ідентифікації мікроорганізмів та
визначення їхньої стійкості до антибіотиків (Vitek® 2
Compact), аналізатор для автоматичного виявлення
збудників бактеріального сепсису (BacT/ALERT® 3D), IФА
аналізатори Vidas® та miniVidas®.
UKRBIO Ltd. is representing a French company bioMérieux
– a worldwide leader in manufacturing of the lab products.
A unique FMLA-concept of bioMérieux, that presupposes
a full microbiology lab automation, allows to implement
the most up-to date technologies not only in clinical
microbiology, but also in pharmaceutical, cosmetic, and
food industries, as well as in veterinary medicine.
Currently we are offering a complete range of unique
instruments: Vitek® 2 Compact - an automatic
microbiological analyzer, intended for rapid identification
of microorganisms, and antibiotics susceptibility testing;
BacT/ALERT® 3D - analyzer, intended for automatic
detection of bacterial sepsis causative agents; ELISA
analyzers Vidas® and miniVidas®.
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УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Ukrorgsyntez, LTD
Україна, 02002, м. Київ, вул. Червоноткацька, 67
67, Chervonotkatska Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 502-20-80
+380 (44) 502-48-32
info@uoslab.com
www.uoslab.com

Представлені торгові марки: UOSlab, IKA, DAIHAN
Scientific, MACHEREY-NAGEL, Samsung Fine Chemicals,
Stuart.
ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ»
Реалізує продукцію UOSlab®:
- лабораторні меблі;
- сушильні шафи,
- стерилізатори сухоповітряні;
- вакуумні сушильні шафи;
- реактори високого тиску;
- магнітні та верхньопривідні мішалки;
- шейкери лабораторні;
Пропонує зі складу у Києві, або під замовлення:
- хімічні реактиви та розчинники;
- лабораторний посуд і тару;
- силікагель, пластини для ТШХ, експрес-тести та
витратні матеріали для хроматографії;
- лабораторне обладнання провідних світових
виробників.
Ukrorgsyntez Ltd is a domestic manufacturer of:
- Laboratory furniture;
- Drying ovens and sterilizers;
- High pressure reactors (autoclaves);
- Magnetic stirrers;
- Overhead Stirrers;
- Laboratory Shakers.
Also Ukrorgsyntez Ltd offers in Kiev and delivered on request:
- Chemicals and high purity solvents;
- Lab glassware and containers;
- Silica gel, TLC-plates, consumables for chromatography;
- Laboratory equipment of leading world manufacturers.

ХІМЕК, Науково-виробниче
підприємство, ТОВ
CHEMEK, Scientific-Production Limited
Company
Україна, 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11, к. 4
11/4, Kavkazks`ka Str., Kyiv, 03035, Ukraine
+380 (44) 249-40-80
office@himek.com.ua
www.himek.com.ua

Представлені торгові марки: Bioelab, Cornley, DIA®,
Dynex, DAYmate, Delcon, KW, Genrui, Gilardoni, Hanil,
Accumax, Labtub, Adaltis.
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ТОВ НВП «ХІМЕК» – офіційний дистриб'ютор провідних
українських і зарубіжних виробників устаткування для
IVD і виробів медичного призначення. Є постачальником
лабораторного обладнання та витратних матеріалів для
приватних та державних медичних лабораторій і служби
крові України.
"CHEMEK" LTD is an exclusive distributor of the leading
Ukrainian and foreign manufacturers of IVD equipment and
medical products. We supply laboratory equipment and
consumables to private and state medical laboratories and
the blood service of Ukraine.

ХЛР, ТОВ
HLR, LTD
Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових
Стрільців, 8
8, Sichovykh Striltsiv Str., Brovary, Kyiv region, 07400, Ukraine
+380 (44) 494-42-42
sales@hlr.ua
www.hlr.ua

Представлені торгові марки: DWK Life Sciences (Duran),
J&M, Hunter Lab, Mecmesin, Metisafe, Micronclean, Merck,
Orum International, Pharmamedia Dr. Müller GmbH (РММ),
Pharma Test, EXPERT, Labexpert.
Практичні рішення для лабораторій.
Понад 300 000 найменувань продукції на власному
складі:
- Аналітичне та загально-лабораторне обладнання;
- Лабораторні меблі власного виробництва;
- Витратні матеріали (реактиви, посуд).
Гнучке ціноформування через прямі договори з
провідними виробниками.
Швидка доставка по Україні власним транспортом та
кур`єрськими службами.
Працюємо з 1995 року.
10 000 постійних клієнтів в Україні.
Solutions for laboratories.
Specialized solutions for labs of different branches.
The range of 300,000 products at the own stock:
- Analytical and general laboratory equipment;
- Laboratory furniture of the own manufacture;
- Consumables (reagents and laboratory glassware).
Flexible pricing system through direct contracts with leading
manufacturers;
Fast delivery all over Ukraine by own transport and courier
services.
Since 1995.
Over 10 000 permanent clients in Ukraine.
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ШимЮкрейн, ТОВ
ShimUkraine, LLC
Україна, 01042, м. Kиїв, вул. Чигоріна, 18, оф. 429
Off. 429, 18, Chigorin Str., Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 284-54-97
+380 (44) 390-00-23
shimukraine@gmail.com
www.shimadzu.com.ua

Представлена торгова марка: Shimadzu.
ТОВ «ШимЮкрейн» – генеральний дистриб’ютор
аналітичного обладнання виробництва японської
корпорації SHIMADZU, а саме:
- спектрофотометрів УФ-, Вид-, ІЧ- діапазонів та
спектрофлуориметрів;
- газових та рідинних (в т.ч. іонних) хроматографів та
хромато-мас-спектрометрів включаючи тандемні;
- MALDI-TOF мас-спектрометрів;
- атомно-абсорбційних та емісійних (іскрових та ІЗП)
спектрометрів;
- IЗП-мас-спектрометрів;
- рентгенофлуоресцентних спектрометрів та
рентгенівських дифрактометрів;
- атомно-силових мікроскопів;
- аналізаторів загального вуглецю та азоту;
- приладів для термоаналізу, включаючи калоріметри та
DTG-аналізатори;
- гранулометричних аналізаторів;
- мікротвердомірів та машин для фізмех-випробування
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;
- ICP-mass-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.
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ, ПРОФІЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ,
ГРОМАДСЬКІ ОБ`ЄДНАННЯ
STATE INSTITUTIONS, PROFESSIONAL ASSOCIATIONS, UNIONS
Борошномели України, Громадське
об`єднання
Millers of Ukraine, the public association
Україна, 01034, м. Київ, вул. Золотоворітська, 6-Б
6-B, Zolotovoritska Str., Kyiv, 01034, Ukraine
+380 (44) 239-93-74
+380 (67) 634-26-16
office@ukrmillers.com
head@ukrmillers.com
www.ukrmillers.com

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

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

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної
медицини (ВАКХЛМ) об’єднує фахівців з лабораторної
медицини, які займаються практичною, науководослідною та педагогічною діяльністю, а також фахівців
в галузі розробки та виробництва обладнання та
реактивів, спеціалістів з стандартизації.
ВАКХЛМ є членом Міжнародної федерації з клінічної
хімії (IFCC) та Європейської федерації з лабораторної
медицини (EFLM).
Основні досягнення за останні роки:
1. ВАКХЛМ виконує функції секретаріату Технічного
комітету стандартизації (ТК) 166 «Клінічні лабораторні
дослідження та системи для діагностики in vitro».
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2. Фахівці ВАКХЛМ беруть активну участь у роботі
Підкомітету 09 «Медицина» Технічного комітету
акредитації Національного агентства з акредитації
України.
3. За дорученням МОЗ України, фахівці ВАКХЛМ
взяли участь у розробці Технічного регламенту
щодо медичних виробів для діагностики in vitro,
затвердженого Постановою КМУ № 754 від 02.10.2013
р., на основі ідентичного перекладу Директиви Ради
ЄС 98/79/EC.
4. Протягом 2013-2017 рр., експертами ТК 166 та
ВАКХЛМ розроблено проекти 54 нормативних
документів у галузі клінічної лабораторної діагностики,
зокрема:
• ДСТУ EN ISO 15189 «Медичні лабораторії. Вимоги до
якості та компетентності»;
• ДСТУ EN ISO 15195 «Лабораторна медицина. Вимоги
до референтних вимірювальних лабораторій»;
• ДСТУ EN ISO/IEC 17043 «Оцінка відповідності. Загальні
вимоги до перевірки професійного рівня».
• ДСТУ EN ISO 13485 «Медичні вироби. Системи
управління якістю. Вимоги щодо регулювання» наразі
знаходиться у розробці.
All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine of Ukraine (ACCLMU) unites experts
in laboratory medicine dealing with practical, research and
teaching, and specialists in the design and manufacture of
equipment and reagents, experts on standardization.
ACCLMU is a member of the International Federation of
Clinical Chemistry (IFCC) and the European Federation of
Laboratory Medicine (EFLM).
Major achievements in recent years:
1. ACCLMU provides the secretariat of the Technical
Committee Standardization (TC) 166 Clinical laboratory tests
and diagnostic systems in vitro.
2. Experts of ACCLMU actively participate in the Sub09 “Medicine” Technical Committee of the National
Accreditation Agency of Ukraine.
3. On behalf of the Ministry of Health of Ukraine, ACCLMU
experts participated in development of Technical
Regulations on medical products for diagnostics in vitro,
approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine № 754 from
10.02.2013, based on identical translation of EU Council
Directive 98/79.
4. During 2013-2017, TC 166 and ACCLMU experts developed
54 draft regulations in the field of Clinical Laboratory
diagnostics, including:
DSTU EN ISO 15189 Medical laboratories. Quality
requirements and competence;
DSTU EN ISO 15195 Laboratory medicine. Requirements for
reference measuring laboratories;
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DSTU EN ISO/EU 17043 Conformity assessment. General
requirements check the professional level.
DSTU EN ISO 13485 Medical products. Quality management
systems. Requirements for the regulation are currently
developed.

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

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) – 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 спільно з Радою підприємців при
КМУ, Українською спілкою промисловців і підприємців,
Міністерством аграрної політики та продовольства
України, Громадською радою Державної Регуляторної
Служби України, Українською Асоціацією якості,
приймає участь у розробці важливих для підприємств
хлібопекарської галузі законів та постанов КМУ.
Активний учасник в розробці Експортної стратегії
продукції сільського господарства, харчової та
переробної промисловості України. Створили та
забезпечують роботу «Мережі енергоефективних
хлібопекарів» в рамках проекту «Консультування
підприємств
щодо
енергоефективності»,
що
впроваджується німецькою федеральною компанією
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH спільно з Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України та Урядом Німеччини.
Дирекція ВАП надає підприємствам інформаційну на
технологічну підтримку (ціни на зерно, борошно та хліб;
закони і нормативно-правові акти; аналітичні та оглядові
матеріали), забезпечує роботу технічного комітету
стандартизації ТК 153 «Хлібобулочні та макаронні
вироби» (розроблення національних стандартів
(ДСТУ) на хлібобулочні і макаронні вироби, участь у
роботі споріднених та міждержавних ТК) та діяльність
спеціалізованої дегустаційної комісії, організовує
послуги з підготовки та перепідготовки кваліфікованих
кадрів; забезпечує представництво підприємств на
галузевих вітчизняних виставках, конкурсах, ярмарках;
висвітлює проблеми галузі та підприємств-членів ВАП
через центральні і місцеві засоби масової інформації,
здійснює видання інформаційного бюлетеню Вісник
харчової промисловості «Хлібопекарська галузь».
All-Ukrainian Bakers' Association – is an acting associative
body, created to coordinate joint actions in the line of
strengthening the UBA member enterprises’ market positions,
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active protection and lobbying of their interests at the AllUkrainian and regional levels.

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

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

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

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

Морозиво і заморожені продукти,
Асоціація українських виробників
Ice Cream and Frozen Products, Association
of Ukrainian Producers
Україна, 02090, м. Київ, вул. Новаторів, 9, оф. А-1
Off. A-1, 9, Novatoriv Str., Kyiv, 02090, Ukraine
+380 (44) 292-82-93
auvm@auvm.com.ua
www.auvm.com.ua

АУВМ і ЗП – потужне громадське об'єднання, що створене
30 жовтня 2001 року, до складу якого входить 36 організацій.
Це підприємства – виробники морозива і заморожених
продуктів в Україні. Крім того, до складу Асоціації входять
наукові установи та організації з видавничої діяльності.
Асоціація захищає права і інтереси українських виробників,
сприяє розвитку виробництва морозива, заморожених
продуктів та індустрії холоду, здійснює інформаційну
підтримку
підприємств,
розвиває
взаємовигідні
зовнішньоекономічні зв'язки, укріплює наукововиробничий потенціал підприємств.
AUVM and ZP - a powerful public association, created on
October 30, 2001, which includes 36 organizations. These
enterprises are ice cream producers and frozen products
in Ukraine. In addition, the Association includes research
institutions and organizations for advertising and publishing.
The Association protects the rights and interests of Ukrainian
producers, promotes the development of ice cream
production, frozen products and the cold industry, provides
information support to enterprises, develops mutually
beneficial foreign economic relations, strengthens the
research and production potential of enterprises.

Парфумерія та Косметика України,
Асоціація
Perfumery and Cosmetics of Ukraine, Association
Україна, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65
65, Olesia Honchara Str., Kyiv, 01054, Ukraine
+380 (44) 580-80-08
apcu@apcu.ua
www.apcu.ua

Асоціація «Парфумерія та Косметика України» — це
добровільне об’єднання підприємств та структур
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парфумерно-косметичного ринку для вирішення
професійних питань на всеукраїнському і міжнародному
рівнях.
АПКУ тісно співпрацює із науковими (освітніми) установами,
громадськими організаціями та органами державної і
місцевої влади з метою підвищення конкурентоздатності
косметичної продукції і сприяння сталого розвитку галузі
як єдиного цілого.
The Association of Perfumery and Cosmetics of Ukraine is a
voluntary association of enterprise of perfume and cosmetics
market. It is aimed to solve professional issues at the nation
and international levels and provide the consumer with
effective and safe cosmetics.
APCU closely cooperates with scientific (educational)
institutions, public organization as well as with state and local
government bodies in order to increase the competitiveness of
cosmetic products and promote the sustainable development
of the industry as a whole.

Рада підприємців при Кабінеті Міністрів
України
Council of Entrepreneurs under the Cabinet
Ministers of Ukraine
Україна, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
12/2, Grushevskogo Str., Kyiv, 01008, Ukraine
+380 (44) 256-71-01
+380 (44) 226-29-67
rada@kmu.gov.ua
www.radakmu.org.ua

Свою історію Рада підприємців розпочала 22 березня 1993
року, коли відповідною Постановою КМУ був створений
цей консультативно-експертний орган при Уряді
України. Сьогодні Рада – це координаційний орган, який
репрезентує інтереси українського бізнесу, і об’єднує у
своїх рядах 84 представників різних за розміром суб’єктів
господарювання України. Серед основних завдань Ради
сьогодні є:
- налагодження дієвого та ефективного діалогу між
державою та бізнесом;
- створення та координація регіональних рад підприємців;
- захист малого та середнього бізнесу;
- реформування дозвільної системи та дерегуляція
адміністрування бізнесу;
- боротьба з адміністративним тиском на бізнес тощо.
Основним завданням Ради було і залишається
забезпечення взаємодії Уряду із бізнесом, створення
правових, економічних та організаційних умов для
подальшого розвитку підприємницької діяльності, а також
підготовка пропозицій щодо формування державної
економічної, податкової та митної політики, спрямованої на
забезпечення захисту інтересів суб'єктів господарювання.
The Council of Entrepreneurs under the Cabinet Ministers of
Ukraine was established in 1993 according to the relevant
Government’s Decree as advisory and consulting body.
Today’s, the Council is coordinating organization that
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represented the whole interests of Ukrainian business
community and numbered 84 members from different
sectors of Ukraine’s economy. The main tasks of the
Council are the following:
- assistance in forming of the efficient mechanism
of interaction of executive bodies and subjects of
housekeeping on principles of partnership, openness and
transparency;
- provision in regulatory bodies of offers concerning
need of review of regulatory legal acts for the sphere of
entrepreneurship;
- participation in implementation of actions for tracking
of productivity of the enacted regulatory acts that
preparation of recommendations of the Cabinet of
Ministers of Ukraine, central and to local executive bodies;
- consideration of proposals of subjects of business
activity concerning modification of acts of the legislation
for the purpose of creating an enabling environment
for development of entrepreneurship in Ukraine,
enhancements of system of ensuring protection of the
property right.

Свинарі України, Асоціація
Ukrainian Pig Breeders, Association
Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, І. Гонти, 3
3, I. Honty Str., Uman, Cherkasy region, 20300, Ukraine
+380 (68) 862-94-96
info@asu-ua.org
press@asu-ua.org
www.htasu.pigua.info

Неприбуткова,
добровільна
організація.
Дата
створення — 14 липня 2011 року. Наразі АСУ об'єднує
41 господарство, які забезпечують 50% промислового
виробництва свинини в Україні. Основною ціллю
Асоціації є захист прав та інтересів підприємств у галузі
свинарства, досягнення світових стандартів виробництва
продукції завдяки впровадженню сучасних технологій.
APBU is a non-profit voluntary organization. Established
in July 14-th, 2011. At present, AUPB unites 41 farms,
supplying over 50% of commercial pork in Ukraine. The
main objective of the Association is to protect rights
and interests of pig producers, achieve international
standards of production due to implementation of modern
technologies.

Союз птахівників України, Асоціація
Poultry Union of Ukraine, Association
Україна, 02660, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 19, оф. 807
Off. 807, 19, E. Sverstyuk Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 494-49-30
info@poultryukraine.com
www.poultryukraine.com

Асоціація «Союз птахівників України» є добровільним
об'єднанням
вітчизняних
підприємств-виробників
птахівничої галузі і має статус неприбуткової організації.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

Наша місія: формування сприятливих умов для розвитку
галузі птахівництва в Україні.
Association “Poultry Union of Ukraine” is a voluntary
association of domestic enterprises producing poultry
industry and has the status of non-profit organization.
Our mission: the formation of favorable conditions for the
development of the poultry industry in Ukraine.

Союз хіміків України
Ukrainian Union of Chemists
Україна, 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15, оф. 222
Off. 222, 15, Ye. Sverstiuka Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 516-58-32
+380 (44) 516-59-76
office@chemunion.org.ua
www.chemunion.org.ua

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

Спілка молочних підприємств України
Ukrainian Union of Dairy Enterprises
Україна, 01033, м. Київ, вул. Василя Яна, 3/5, 6 поверх
6th floor, 3/5, Vasylia Yana Str., Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 451-42-28
+380 (44) 451-42-29
molsouz@nbi.ua
www.molsouz.org.ua

Спілка молочних підприємств України була створена в
2001 році, до неї входять молокопереробні підприємства
та компанії з іноземним та вітчизняним капіталом,
виробники обладнання, упаковки, інгредієнтів для
молочної галузі та інші.
Завданням Спілки є розвиток вітчизняного молочного
ринку, вирішення проблем молочної промисловості,
захист інтересів учасників в державних органах
управління, участь в розробці і реалізації програм
розвитку молочної галузі, вдосконалення нормативної
бази, створення добросовісної конкуренції на
споживчому ринку, збільшення обсягів виробництва
конкурентоспроможної продукції.
Ukrainian Union of Dairy Enterprises was established in 2001, it
includes dairy plants and companies with foreign and domestic
capital, 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,
creation of fair competition in consumer market, increasing the
production of competitive products.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Українська аграрна конфедерація, ВГО
Ukrainian Agrarian Confederation, All
Ukrainian public organization
Україна, 01030, м. Київ,
вул. Б. Хмельницкого, 16-22, оф.509
Off. 509, 16-22, B. Khmelnytsky Str.,
Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 235-35-07
agroconf@agroconf.org
www.agroconf.org

Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна
конфедерація» – лідер громадського аграрного руху, що
стоїть на захисті інтересів учасників аграрного ринку та
докладає значних зусиль, власний досвід та знання для
вирішення на державному рівні проблемних питань як
аграрної галузі в цілому, так і окремих підприємств-членів
та партнерів УАК.
ВГО «УАК» об’єднує майже 60 членів – це галузеві
професійні організації, компанії-лідери аграрного бізнесу,
сільськогосподарські виробники, переробні підприємства,
організації страхового та сервісного обслуговування АПК.
Президент конфедерації – Леонід Козаченко, який є
Головою Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України,
віце-президентом УСПП та членом наглядової ради USUkrainian Business Council.
До складу президії та генеральної дирекції УАК входять
висококваліфіковані фахівці, експертами конфедерації є
найкращі науковці та провідні спеціалісти з різноманітних
питань аграрної та суміжних з нею галузей економіки.
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 «Вищих навчальних
закладів і підприємств харчової
промисловості УКРЮФОСТ» (UkrUFoST)
Ukrainian Association Higher education
institutions and enterprises of food industry
UKRUFOST (UkrUFoST)
Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68
68, Volodymyrska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 234-7354
ukrufost@nuft.in.ua
www.nuft.in.ua/ua/UkrUFoST

У червні 2008 року було юридично зареєстровано Українську
Асоціацію «Вищих навчальних закладів і підприємств харчової
промисловості УКРЮФОСТ» (UkrUFoST)
Засновниками Асоціації виступили такі вищі навчальні
заклади:
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«Національний університет харчових технологій»
«Харківський державний університет харчування і торгівлі»
«Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.
Туган-Барановського»
«Одеська національна академія харчових технологій»
«Київський національний торгово-економічний університет»
При цьому, з огляду на факт членства НУХТ в UkrUFoST
а також видатну роль НУХТ в організації UkrUFoST було
вирішено закріпити посаду президента UkrUFoST за ректором
НУХТ, а посаду виконавчого секретаря – за проректором з
міжнародної науково-педагогічної роботи НУХТ.
In June 2008, it was legally registered Ukrainian Association
Higher education institutions and enterprises of food industry
UKRUFOST (UkrUFoST)
The founders of the Association are the following institutions:
National University of Food Technologies
Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Donetsk National University of Economics and Trade named
after M.I. Tugan-Baranovsky
Odessa National Academy of Food Technologies
Kyiv National University of Trade and Economics
However, taking into account the fact of membership of
National University of Food Technologies in UkrUFoST as
well as a prominent role of National University of Food
Technologies in the organization of UkrUFoST, it was decided
to consolidate the position of UkrUFoST President by the
rector of National University of Food Technologies, and
the position of Executive Secretary – by the vice-rector for
international scientific and pedagogical work of National
University of Food Technologies

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

Громадська спілка «Українська асоціація досконалості
та якості» є авторитетною національної неурядовою
організацією в області якості і ділової досконалості, яка
об'єднує кращі підприємства України і гідно представляє
країну в найвпливовіших міжнародних професійних
організаціях. УАДЯ дає підприємствам можливість отримувати
комплекс високопрофесійних послуг з підвищення
конкурентоспроможності,
оперативно
знайомитися
із сучасним вітчизняним і світовим досвідом в сфері
менеджменту та вдосконалення організацій. Основна
діяльність асоціації і її професійних організацій спрямована
на допомогу підприємствам у вдосконаленні їх систем
менеджменту, сертифікацію систем менеджменту відповідно
до вимог міжнародних стандартів, навчання та сертифікацію
персоналу, проведення науково-технічних заходів в сфері
менеджменту та ділової досконалості (з'їздів, форумів,
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конференцій, семінарів і т.п.), проведення національних і
міжнародних конкурсів з моделі досконалості EFQM.
Public Union “Ukrainian Association for Excellence and Quality”
is an authoritative national non-governmental organization
in the field of quality and business excellence that unites the
best enterprises of Ukraine and represents the country in the
most influential international professional organizations
with dignity. UAEQ provides enterprises with a complex
of professional services on increasing of competitiveness,
become acquainted with the progressive domestic and world
experience in the sphere of management and improvement
of organizations. The main goal of the Association and its
professional organizations is aimed at the assistance to
enterprises in management systems improvement, certification
of management systems in accordance with requirements of
international standards, personnel training and certification,
organization of congresses, forums, conferences, seminars, etc.
in the field of management and business excellence, national
and international competitions on the EFQM Excellence Model.

Українська асоціація лікарів
ветеринарної медицини дрібних тварин
Ukrainian small animal veterinary
association
Україна, 65049, м. Одеса, вул. І. Франка, 45-А
45-А, I. Franko Str., Odessa, 65049, Ukraine
+380 (482) 32-46-82
+380 (48) 719-67-27
usava@ukr.net
www.usava.org.ua

Важливим напрямом 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 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
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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.

Укрм’ясо, Національна асоціація
виробників м’яса та м’ясопродуктів
України
Ukrmyaso, National Association of meat and
meat products of Ukraine
Україна, 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 4-А, оф. 402
Off. 402, 4-A, Ye. Sverstuka Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 517-63-94
+380 (44) 517-89-77
vipopov@naverex.kiev.ua

Асоціація є добровільною, недержавною, некомерційною,
саморегульованою
організацією,
не
здійснює
підприємницької діяльності і за дорученням засновників
представляє та захищає їх інтереси в органах законодавчої
і виконавчої влади, інших державних і громадських
організаціях та координує роботу підприємств м’ясної
промисловості з делегованих питань, без права контролю
та управління.
The Association is a voluntary, non-governmental, non-profit,
self-regulating organization, does not carry out business
activities, and on behalf of the founders represents and
protects their interests in legislative and executive bodies,
other state and public organizations, and coordinates the
work of meat processing enterprises from delegated issues,
without the right to control and manage.

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

Профільна асоціація, що об’єднує
молокопереробних підприємств.

понад

150

Main Ukrainian dairy association that consolidates 150 dairy
companies.
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Укроліяпром, Асоціація
Ukroliyaprom, Association
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» створена у 1998 році, що було
викликано необхідністю мати об'єднуючий орган, який
міг би вирішувати галузеві проблеми, гідно представляти
олійно-жирову галузь та захищати її інтереси на усіх рівнях
законодавчої та виконавчої влади. В даний час асоціація
«Укроліяпром» – це платформа для діалогу представників
олійнодобувних і олійно-жирових підприємств з метою
узгодження і формування спільних позицій, врахування
інтересів всіх суб'єктів олійно-жирового ринку, консолідації
зусиль для реалізації продукції.
Як підтверджує практика, це дозволило не лише зберегти
олійно-жирову галузь як єдине ціле, але й сприяло її
ефективному розвитку.
Навіть в умовах воєнної агресії на сході України, падіння
економіки, фінансової нестабільності, обвалу національної
валюти, шаленої інфляції олійно-жирова промисловість
розвивається, нарощує потужності та збільшує переробку не
тільки насіння сояшнику, а й ріпаку та сої.
Представницькі функції захисту інтересів підприємств
олійно-жирової галузі з економічних питань, питань
зовнішньоекономічної діяльності, митно-тарифного та
технічного регулювання в законодавчих органах та органах
державного управління, інших організаціях та відомствах
виконує виконавча дирекція асоціації «Укроліяпром».
Зокрема, виконавча дирекція асоціації «Укроліяпром» активно
працює з Кабінетом Міністрів України, урядовими установами,
авторитетними громадськими організаціями, комітетами,
фракціями та окремими депутатами Верховної Ради України.
Ukroliyaprom Association 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.

Укрхлібпром, Об’єднання підприємств
хлібопекарської промисловості
Ukrhlibprom, Association of baking
companies
Україна, 02125, м. Київ, пр-т Визволителів, 1
1, Vizvoliteliv Ave., Kyiv, 02125, Ukraine
+380 (44) 543-09-57
+380 (44) 543-04-78
info@ukrhlibprom.org.ua
www.ukrhlibprom.org.ua

Об’єднання «Укрхлібпром» – добровільне недержавне
формування, створене в травні 1998 року шляхом
перетворення територіального виробничого об'єднання
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хлібопекарної промисловості і є його правонаступником.
Об'єднання створене з метою постійної координації
господарської діяльності та взаємодопомоги його
учасників для досягнення спільними зусиллями умов
найбільш ефективного господарювання, нарощування
випуску продукції для більш повного забезпечення в ній
потреб споживачів та сприяння розвитку ринків в Україні
та поза її межами, представництво інтересів підприємств
у державних та громадських організаціях, створення
необхідної нормативно-технічної документації, участь у
розробці та опрацюванні нормативно-правових актів.
Ефективною є діяльність об’єднання «Укрхлібпром» з
підготовки фахівців з охорони праці, енергозбереження та
впровадження новітніх технологій.
The “Ukrkhlibprom” association is a voluntary non-state
formation, created in May 1998 by transforming the territorial
production association of the bakery industry and being its
successor.
The association is created with the purpose of constant
coordination of economic activity and mutual assistance
of its participants in order to achieve joint efforts of the
most effective management, increase of output for more
complete provision in it of consumer needs and promotion
of the development of markets in Ukraine and beyond,
representation of interests of enterprises in state and public
organizations, the creation of the necessary normative and
technical documentation, participation in the development
and elaboration of normative legal acts.
The activity of the “Ukrkhlibprom” Association is effective for
training specialists in labor protection, energy conservation
and introduction of the latest technologies.

Укрцемент, Асоціація виробників
цементу України
Ukrcement, Association of Cement
Producers of Ukraine
Україна, 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 33-A
33-A, Dehtyarivska Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 939-43-77
office@ukrcement.com.ua
www.ukrcement.com.ua

Асоціація – це неприбуткове добровільне об’єднання
юридичних осіб, створене для представництва інтересів
учасників.
Асоціація активно захищає інтереси виробників клінкеру
і цементу України. Представляє інтереси своїх членів
за такими питаннями: перехід галузі на EN; захист від
фальсифікату; перевезення цементу залізницею; бетонні
дороги; альтернативне паливо; екологія виробництва.
The Association is as a non-profit voluntary association of legal
entities, established to represent interest of its members.
The Association effectively promotes the best interests of clinker
and cement producers of Ukraine. Mediates views of its members
in following issues: industry transition to EN; protection from
cement falsification; cement transportation by railroad;
concrete roads; alternative fuel; production and environment.
OFFICIAL CATALOGUE
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
імені В.П. Кухаря НАН України
V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and
Petrochemistry of the NAS of Ukraine (IBOPC)
Україна, 02094, м. Київ, вул. Мурманська, 1
1, Myrmanska Str., Kyiv, 02094, Ukraine
+380 (44) 558-53-88
+380 (44) 559-98-00
users@bpci.kiev.ua
www.bpci.kiev.ua

Основні напрями наукової діяльності:
- синтез потенційно біоактивних сполук і дослідження
зв’язку між структурою і активністю;
- хiмiчнi моделi бiологiчних процесiв, синтез
i вивчення бiологiчних властивостей нових
бiорегуляторiв для застосування в медицинi та
сiльському господарствi;
- розробка наукових основ синтезу i технологiї
одержання практично важливих продуктiв i матерiалiв
з вуглеводневої сировини;
- дослідження, спрямовані на розв’язання екологічних
проблем.
Institute conducts investigations in such scientific
directions:
- synthesis of bioactive chemical compounds and study of
the relationship between their structure and activity;
- chemical modeling of biological processes, investigations
into new bioregulators for medicinal and agricultural
needs;
- development of technologies for obtaining advantageous
products from hydrocarbon raw materials;
- research aimed at solving environmental problems.

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН
України
Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of
Ukraine
Україна, 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 9
9, Leontovycha Str., Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 234-59-74
+380 (44) 279-63-65
secretar@biochem.kiev.ua
www.biochemistry.org.ua

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

сільського

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

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

В структурі Інституту 6 наукових відділів та МНТЦ
вітроенергетики. Напрями діяльності:
- фізико-технічні основи процесів перетворення та
використання сонячної енергії;
- наукові основи перетворення та використання
енергії вітру;
- технології та системи використання відновлюваних
органічних енергоносіїв;
- теплофізичні основи використання геотермальної
енергії;
- наукові основи процесів перетворення та
використання енергії малих рік та енергії моря;
- технології та системи комплексного використання
ВДЕ.
Six scientific departments, an Inter-branch Scientific and
Technical Center for Wind Power Engineering made up
the structure of the Institute. The main areas of Institute
activities lie in the field of mastering RES, ecology and
environment. Thus in accordance with the Decree issued by
NAS Presidium of Ukraine they are stated as follows:
- physical and engineering basis for solar energy
transformation processes and utilization;
- research basis for wind energy transformation processes
and utilization;
- technologies and systems for bioenergy sources utilization;
- thermal-physic basis for geothermal energy utilization;
- research basis for transformation processes and utilization
the energy of small rivers and seas;
- technologies and systems for RES complex utilization.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Інститут газу НАН України
The Gas Institute of the NAS of Ukraine
Україна, 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39
39, Degtiarivska Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-44-71, 456-03-56
+380 (44) 456-60-91
bbikiev@gmail.com
bor.ilienko@gmail.com
www.ingas.org.ua

1. Розробка наукових засад підвищення ефективності
використання природного газу та альтернативних
енергоносіїв як основи для створення нових енерго- та
ресурсозберігаючих технологій.
2. Дослідження у галузі прикладної теорії горіння,
термодинаміки, міжфазного тепло- і масообміну та
розробка на цій основі нових теплотехнологічних
процесів і обладнання.
3. Дослідження з охорони довкілля з метою створення
науково-технологічних засад – захисту атмосферного
повітря від забруднень, термічного знешкодження
твердих побутових відходів та особливо небезпечних
речовин і відходів.
1. Development of scientific principles for increasing the
efficiency of use of natural gas and alternative energy sources
as the basis for creating new energy and resource-saving
technologies.
2. Research in the field of applied theory of combustion,
thermodynamics, interphase heat- and mass transfer and
development on this basis of new heat engineering processes
and equipment.
3. Research on environmental protection with a view to creating
scientific and technological fundamentals of atmospheric
air protection from pollution, thermal decontamination of
municipal solid waste and especially hazardous substances
and wastes.

Інститут геологічних наук НАН України
Institute of Geological Sciences of the NAS of
Ukraine
Україна, 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-Б
55-B, О. Honchara Str., Kyiv, 01054, Ukraine
+380 (44) 486-63-58
+380 (44) 486-93-34
www.igs-nas.org.ua

Інститут геологічних наук НАН України проводить
фундаментальні дослідження в галузі наук про Землю.
Пріоритетними напрямами на найближчі роки вважаються
проведення комплексних досліджень і розробка стратегії
розвитку мінерально-сировинної бази в нових умовах
економічного розвитку держави, захист навколишнього
середовища.
Institute of Geological Sciences of Ukrainian Academy of Sciences
conducts fundamental researches in the Earth’s sciences. The
priorities for the coming years are considered comprehensive
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research and development strategy for the development of
mineral resource base in terms of new economic development,
environmental protection.

Інститут геохімії, мінералогії та
рудоутворення ім. М.П. Семененка НАНУ
M.P. Semenenko Institute of geochemistry,
mineralogy and ore formation of the NAS of
Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Палладіна, 34
34, Palladina Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 501-15-20
+380 (44) 424-12-70
office.igmr@gmail.com
www.igmof.org.ua

Основними напрямами наукових досліджень інституту є:
– геохімія процесів породо- і рудоутворення, пошукова
геохімія та геохімія довкілля;
– регіональна та генетична мінералогія, фізика мінералів,
наномінералогія;
– петрологія ендогенних процесів;
– геологія, металогенія та прогнозування родовищ
корисних копалин України.
При інституті створений та функціонує Центр
колективного користування приладами «Масспектрометричний центр твердофазного, газового
ізотопного та мікроелементного аналізу».
Institute conducts investigations in such scientific directions:
– geochemistry of processes of ore- and rock formation,
exploration geochemistry and geochemistry of environment;
– regional and genetic mineralogy, physics of minerals,
nanomineralogy;
– petrology of endogenous processes;
– geology, metallogeny and prediction of mineral deposits of
Ukraine.
The institute has created the Center of collective use of devices
“Mass spectrometric center of solid-phase, gas isotopic and
microelement analysis”.

Інститут експериментальної патології,
онкології і радіобіології ім. Р.Є.
Кавецького НАН України
R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology,
oncology and radiobiology of the NAS of Ukraine
Україна, 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45
45, Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 258-16-56
nauka@onconet.kiev.ua
iepor@onconet.kiev.ua
www.iepor.org.ua

ІЕПОР – академічний центр з досвідом роботи у
галузі експериментальної патології, біотехнології і
молекулярної онкології. Виконання НДР в рамках
пріоритетних напрямів дало змогу досягти вагомих
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результатів у з’ясуванні клітинних особливостей та
молекулярно-генетичних змін, асоційованих з пухлинною
хворобою; розробці новітніх технологій диференційної
діагностики; створенні методів терапії із використанням
нанотехнологій.
IEPOR is an academic center with experience of work in
experimental pathology, biotechnology and molecular oncology.
Carrying out of scientific work in frames of priority trends gave to
Institute possibility to achieve weighty advances in investigations
aimed at study of cellular peculiarities and molecular-genetic
changes of cancer disease; investigations of new technologies of
differential diagnostics; generation of methods of therapy using
nanotechnologies

Інститут електродинаміки НАН України
The Institute of Electrodynamics of the NAS of
Ukraine
Україна, 03057, м. Київ, пр-т Перемоги, 56
56, Peremogy Ave., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 366-26-25
+380 (44) 366-26-86
ied1@ied.org.ua
www.ied.org.ua

Основними напрямами наукових досліджень інституту є:
- режими електроенергетичних систем і об’єктів та
керування ними;
- системи та комплекси електромеханічного
перетворення енергії;
- перетворення і стабілізація параметрів
електромагнітної енергії;
- інформаційно-вимірювальні системи і метрологічне
забезпечення в електроенергетиці.
Institute conducts investigations in such scientific directions:
modes of electric power systems and objects, and their
management;
electromechanical energy conversion systems and complexes;
transformation and stabilization of electromagnetic energy
parameters;
information-measuring systems and metrological supervision in
electrical power engineering.

Інститут електрозварювання
ім. Є.О. Патона НАН України
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of
Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11
11, Kazimir Malevich Str., 03680, Kyiv, Ukraine
+380 (44) 200-47-57
+380 (44) 528-04-86
office@paton.kiev.ua
www.paton.kiev.ua

Основні напрями наукових досліджень:
зварювання та споріднені технології з’єднання та обробки
перспективних конструкційних і функціональних
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матеріалів, фізико-хімічні процеси при їх реалізації;
фізична та конструкційна міцність матеріалів, зварних
з’єднань і конструкцій, їх діагностика і подовження
ресурсу експлуатації;
автоматизація та роботизація технологій з’єднання та
обробки матеріалів, математичне моделювання процесів;
створення нових функціональних, конструкційних та
наноматеріалів методами спеціальної електрометалургії
та із застосуванням висококонцентрованих потоків
енергії;
нові процеси та технології нанесення покриттів різного
призначення та інженерія поверхні;
технології з’єднання та обробки живих біологічних
тканин;
адитивні технології отримання виробів і елементів
конструкцій на основі лазерних, електронно-променевих
та дугових джерел енергії;
економічні дослідження ефективності зварювальних
технологій, матеріалів та обладнання.
KEY R&D DIRECTIONS
welding and related technologies of joining and processing of
advanced constructive and functional materials and physical and
chemical processes of their realization;
physical and constructive strength of materials, welded joints and
constructions, their diagnosis and extension of service life;
automation and robotisation of materials joining and processing
technologies, mathematical modeling of processes;
development of new functional, constructive and nanomaterials
via methods of special electrical metallurgy using strong power
flow;
new processes and technologies of coating of different application
and engineering of surface;
technologies of joining and processing of live tissues;
additive technologies to develop products and elements of
constructions based on laser, electron-ray and arc sources of
energy;
economic research of effectiveness of welded technologies,
materials and facilities.

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України
G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics of the
NAS of Ukraine
Україна, 03142, м. Київ, бул-р Ак. Вернадського, 36
36, Ac. Vernadsky Blvd., Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 424-31-10
+380 (44) 424-25-61
metall@imp.kiev.ua
www.imp.kiev.ua

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

Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАН України
The D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and
Virology of the NAS of Ukraine
Україна, 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 154
154, Zabalotnogo Str., Kyiv, 03143, Ukraine
+380 (44) 526-11-79
+380 (44) 526-23-79
Podgorsky@serv.imv.ua
www.imv.net

Інститут мікробіології і вірусології – один з найбільших
наукових центрів досліджень в галузі систематики, фізіології,
біохімії генетики та екології мікроорганізмів, біотехнології
і загальної вірусології. Фундаментальні дослідження
вчених інституту стають основою для створення нових
біотехнологій для промисловості, сільського господарства,
охорони здоров’я й захисту навколишнього середовища.
В Інституті створена одна з найбільших у світі Українська
колекція мікроорганізмів.
The Institute of Microbiology and Virology of the NAS of Ukraine is the
greatest scientific of research in the field of systematics, physiology,
biofundamental investigations of the chemistry, ecology and
genetics of micro-organisms, biotechnology and general virology.
Fundamental investigation of the Institute researchers become
the basis for creation of the novel biotechnologies for industry,
agriculture, public health and environment protection. The Ukrainian
collection of microorganisms, one of the greatest in the world, has
been created at the Institute.

Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України
Institute of Molecular Biology and Genetics of the
NAS of Ukraine
Україна, 03143, м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 150
150, Zabolotnogo Str., Kyiv, 03143, Ukraine
+380 (44) 526-11-69
+380 (44) 526-07-59
inform@imbg.org.ua
www.imbg.org.ua

Директор – ак. НАНУ Г.В. Єльська. Установа налічує 300
співробітників. Діяльність: структурна та функціональна
геноміка; протеоміка та білкова інженерія; молекулярні
та клітинні біотехнології; біоінформатика, комп’ютерне
моделювання та дизайн. Науковці співпрацюють із
вченими більш ніж 30 країн. ІМБГ залучений до виконання
міжнародних грантів (NATO, STCU, HORIZON 2020).
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Підтримуються двосторонні зв’язки з установами Франції
та Польщі.
IMBG is headed by Academician of NASU, Prof. Ganna Elskaya.
Staff is comprised of 300 employees. The scientific interests are:
structural and functional genomics; proteomics and protein
engineering; molecular and cellular biotechnology; bioinformatics,
computational modeling and design. Scientists collaborate
with colleagues more than 30 countries. IMBG participates in
international projects (NATO, STCU, HORIZON 2020). Bilateral
relations IMBG has with the institutions of France and Poland.

Інститут надтвердих матеріалів
ім. В. М. Бакуля НАН України
V.N. Bakul Institute for Super hard Materials of the
NAS of Ukraine
Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2
2, Avtozavodska Str., Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (44) 468-86-32
alcon@ism.kiev.ua
secretar@ism.kiev.ua
s.riabchenko@ukr.net
www.ism.kiev.ua

В Інституті проводяться фундаментальні наукові
дослідження фізико-хімічних процесів утворення і росту
моно- та полікристалічних, дисперсних і плівкових алмазних
та алмазоподібних матеріалів в широкому діапазоні
температур і тисків; розробляються методи спонтанного
і спрямованого регульованого синтезу надтвердих
матеріалів. Порошки та інструменти із надтвердих
матеріалів широко експортуються інститутом в ряд країн,
серед яких: Японія, Великобританія, США та Німеччина.
The fundamental scientific researches of physical and chemical
processes of mono and polycrystalline, disperse and film diamond
and diamond-like materials creation and growth in the wide
temperature and pressure range are carrying out in the V.N. Bakul
Institute for Super hard Materials; the methods of spontaneous
and directed controlled synthesis of super hard materials are
developing. The powders and tools from superhard materials
are widely exported to different countries including Japan, Great
Britain, USA and Germany.

Інститут прикладних проблем фізики
і біофізики НАН України
Institute of Applied Problems of Physics
and Biophysics of the NAS of Ukraine
Україна, 03142, м. Київ, вул. Василя Степанченка, 3
3, Vasilja Stepanchenka Str., Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 423-08-45
+380 (44) 423-08-34
biophys@ukr.net
MamilovSO@nas.gov.ua
www.iappb.kiev.ua

В Інституті синтезовані силіка-магнетитові препарати для
виділення ДНК та високоефективного очищення нативної
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РНК. Створено прилад для контролю отруєння чадним
газом, та прилад для визначення киснеспоживання
тканин. Створені полімерні покриття для модифікації
полікапроамідних шовних ниток, чим досягається
зниження капілярності ниток. Розроблено технологію
виготовлення пов’язок та стрічок з біологічно активним
покриттям комплексної дії та захисту від інфекційної
враженості.
The Institute synthesized silica-magnetite preparations for DNA
isolation and purification of high-performance native RNA.
A device for monitoring carbon monoxide poisoning, and a
device for determining for oxygen consumption tissues. Created
polymer coating to modify polycaproamide suture thread thus
achieving reduction of capillarity threads. The technology of
manufacture of bandages and tapes coated with a bioactive
complex action and protection against infectious affect by.

Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України
Frantsevich Institute of Problems of Materials of
the NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, вул. Кржижановського, 3
3, Krzhyzhanovskyi Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-20-71
+380 (44) 424-21-31
dir@ipms.kiev.ua
www.materials.kiev.ua

Фізико-хімічні основи технології та фізико-хімічні
властивості неорганічних матеріалів; дослідження
фазових рівноваг, поверхневих і контактних явищ в
багатокомпонентних системах; водневі технології синтезу
та обробки матеріалів;
Фізика деформування і руйнування; структурні основи
створення конструкційних матеріалів з високою
питомою міцністю; комп’ютерне моделювання структури
матеріалів;
Синтез тугоплавких сполук і фаз високого тиску;
високотемпературні, надтверді та функціональні
безкисневі і оксидні керамічні матеріали на їх основі;
Новітні технології порошкової металургії; комп’ютерне
проектування та оптимізація технологічних процесів;
спечені металеві і композиційні матеріали та порошкові
покриття з заданими властивостями для різних умов
експлуатації;
Нанокристалічні метали, нанокераміка та нанокомпозити;
синтез нових наноструктурних форм тугоплавких
речовин та матеріалів на їх основі.
Physicochemical fundamentals of materials science; phase
equilibrium research, surface and contact phenomena in
the multicomponent systems; technologies of synthesis and
treatment of materials;
Physical metallurgy, physics of strength and plasticity;
structure engineering of structural materials with extreme
specific strength; computer modeling of materials structure;
Materials science of high melting compounds and high
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pressure phases; high melting point, superhard and functional
non-oxide and oxide ceramic materials on their basis;
Novel powder metallurgy processes and technologies;
computer engineering modeling and optimization of
technological processes; sintered metallic and composite
materials and powder coatings with given properties for
various applications;
Nanostructured materials; synthesis and characterization
of new nanostructures, study of size effects, technology
development.
Materials for Hydrogen energy engineering systems; hydrogen
production, storage, applications.

Інститут проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка НАН України
G.S. Pisarenko Institute for problems of strength
of the NAS of Ukraine
Україна, 01014, м. Київ-14, вул. Тимірязєвська, 2
2, Tymiryazevskaya Str., Kyiv-14, 01014, Ukraine
+380 (44) 286-16-84
+380 (44) 285-16-87
ips@ipp.kiev.ua
www.ipp.kiev.ua

Основні напрями наукової діяльності: дослідження
граничного стану i розробка критеріїв мiцностi матерiалiв
i конструкцiй; розрахунковi і експериментальнi методи
дослiдження напружено-деформованого стану; механiка
руйнування і живучiсть конструкцiй; коливання
неконсервативних механiчних систем. Розробки
виконуються для вирішення завдань міцності і надійності
конструкцій для високотехнологічних підприємств
авіакосмічної, енергетичної і спеціальної промисловості.
The main subject areas are: the ultimate state and strength
criteria of materials and structures; calculation-andexperimental methods for investigating the stress-strain state;
fracture mechanics and survivability of structures; vibrations of
nonconservative mechanical systems. The project results are used
for the solution of tasks of strength and reliability of structures
for high-tech enterprises of aerospace engineering, power
engineering, and specific engineering.

Інститут проблем реєстрації інформації
НАН України
Institute for Information Recording of NAS of
Ukraine
Україна, 03113, м. Київ, вул. Шпака, 2
2, Shpak Str., Kyiv, 03113, Ukraine
+380 (44) 456-83-89
+380 (44) 456-33-18
petrov@ipri.kiev.ua
www.ipri.kiev.ua

Дослідження фізичних основ, принципів, методів та систем
оптичної реєстрації інформації, створення технології
WWW.LABCOMPLEX.COM
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довгострокового зберігання цифрової інформації;
теоретичні основи і прикладні методи створення
комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем.
Розробка технології виготовлення оптичних елементів з
мікропризмовою структурою Френеля для діагностики
лікування косоокості.
Створення систем відтворення звуку з раритетних носіїв
інформації.
Збереження звукової культурної спадщини.
The research of physical backgrounds, principles, methods and
systems for optical information recording, the creation of long-term
digital information storage technology; the theoretical foundations
and applied methods of creating computer information-analytical
systems.
The design of technology on precision equipment for manufacturing
the optical elements with micro-prism Fresnel structures for
diagnosing and treatment of strabismus.
Creating systems of sound reproduction rarity media.
Preservation the audio cultural heritage.

Інститут радіофізики та електроніки
ім. О.Я. Усикова НАН України
O. Ya. Usikov Institute for Radiophysics and
Electronics of the NAS of Ukraine
Україна, 61085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12
12, Ak. Proskury str., 61085, Kharkiv, Ukraine
+380 (57) 315-00-06
+380 (57) 315-21-05
secretar@ire.kharkov.ua
www.ire.kharkov.ua

Основні напрями наукової діяльності: радіофізичне
зондування об’єктів природного та штучного
походження; електроніка і радіофізика міліметрових
та субміліметрових хвиль; взаємодія електромагнітних
хвиль з твердим тілом і біологічними об’єктами;
поширення радіохвиль у навколишньому середовищі.
The main scientific areas include: radiophysical sensing of
natural and artificial objects; electronics and radiophysics
of millimeter and submillimeter waves; interaction of
electromagnetic waves with solids and biological objects;
radiowave propagation in the environment.

Інститут сорбції і проблем ендоекології НАНУ
Institute of Sorbtion and Ecology Problem of the
NAS of Ukraine
Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова,13
13, Gen. Naumova Str., Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (44) 452-93-28
+380 (44) 452-93-27
ispe@ispe.kiev.ua
www.ispe.kiev.ua

Основні напрями наукової діяльності:
Дослідження структури, фізико-хімічних властивостей і
сорбційних функцій сучасних вуглецевих та мінеральних
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адсорбентів.
Пошук та вивчення перспективних каталітичних
матеріалів і систем для потреб промисловості.
Розробка систем збереження екологічного стану
та очистки територій, що отримали навантаження
промисловими полютантами.
Створення наукових засад розробки вуглецевих і
оксидних матеріалів для їх застосування в якості
електродів у суперконденсаторах і гібридних
електрохімічних системах на потребу промислового
застосування.
Main directions of scientific activity:
Investigation of the structure, physico-chemical properties
and sorption functions of modern carbon and mineral
adsorbents.
Search and study of advanced catalytic materials and
systems for the needs of industry.
Development of systems for preserving the ecological
condition and cleaning areas that have been loaded with
industrial pollutants.
Creation of scientific principles for the development of
carbon and oxide materials for their use as electrodes in
supercapacitors and hybrid electrochemical systems for the
needs of industrial applications.

Інститут технічної механіки НАН України
і ДКА України
The Institute of Technical Mechanics of the NAS of
Ukraine and SSA of Ukraine
Україна, 49005, м. Дніпро, вул. Лешко-Попеля, 15
15, Leshko Popelya Str., Dnipro, 49005, Ukraine
+380 (56) 372-06-40
+380 (56) 372-06-50
office.itm@nas.gov.ua
www.itm.dp.ua

Основні напрями наукової діяльності: динаміка механічних
і гідромеханічних систем, систем ракет-носіїв, залізничного
та автомобільного транспорту; аеротермогазодинаміка
енергетичних установок, літальних і космічних апаратів та
їх підсистем; міцність, надійність і оптимізація механічних
систем, ракет-носіїв і космічних апаратів; механіка
взаємодії твердого тіла з іонізованим середовищем та
електромагнітним випромінюванням; системний аналіз
тенденцій та перспектив розвитку ракетно-космічної
техніки.
The main directions of scientific activities are the dynamics of
mechanical and hydromechanical systems, of launch vehicle
systems, of rail and motor transport; the aero-thermo and
gas dynamics of power plants, aircraft and spacecraft and
their subsystems; the strength, reliability and optimization
of mechanical systems, launch vehicles and spacecraft; the
mechanics of interaction of a solid with ionized media and
electromagnetic radiation; the systems analysis of trends and
prospects of aerospace technology development.
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Інститут технічної теплофізики НАН
України
Institute of Engineering Thermophysics of the
NAS of Ukraine
Україна, 03057, м. Київ, вул. Желябова, 2-А
2-А, Zhelyabov Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-62-82, 456-92-72
+380 (44) 456-60-91
admin@ittf.kiev.ua
www.ittf.kiev.ua

Фундаментальні дослідження теплофізичних процесів
в теплоенергетичному обладнанні, використання
традиційних джерел енергії.
Технології та обладнання для:
переробки, сушіння та зберігання сільськогосподарської
продукції;
отримання концентрованих молочних, овочевих та
фруктових продуктів;
отримання профілактичного лікувально-оздоровчого
харчування для імунослабких та гормонально-залежних
осіб.
Новітні енерго- та ресурсозберігаючі технології та
обладнання для малої і муніципальної енергетики,
будівельної, харчової, парфумерної, фармацевтичної та
інших галузей промисловості.
4. Теплофізичні прилади та системи вимірювання.
1. Fundamental research works on thermophysical processes in heat
power equipment; utilization of conventional sources of energy
2. Technologies and equipment for:
Processing, drying and storage of agricultural products;
Production of concentrated dairy, vegetable and fruit products;
Production of prophylactic sanative foods for people suffering imm
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
4. Thermophysical measurement devices and systems

Інститут фізики НАН України
Institute of Physics of the NAS of Ukraine
Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 46
46, Nauky Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 525-12-20
+380 (44) 525-15-79
fesenko@iop.kiev.ua
www.iop.kiev.ua

Інститут фізики НАН України заснований у 1929 році.
Основна діяльність: фундаментальні наукові дослідження.
Основні напрямки досліджень: фізика конденсованого
середовища, нанофізика та наноелектроніка; фізика
поверхні, фізика плазми; фізика лазерів і нелінійна оптика,
голографія, біофізика. Проводяться прикладні розробки
в галузі лазерних технологій, сегнето- і піроелектриків
з метою створення приладів для наукових досліджень
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

і контролю технологічних операцій, рідкокристалічних
систем, кріогенних технологій і кріогенних систем,
електронно-променевих і плазмових технологій для
медицини і промислових підприємств.
Institute of Physics of NAS of Ukraine was founded in 1929.
Primary activity is Fundamental Research. The Main Areas
of Research: Physics of Condensed Matter; Nanophysics and
Nanoelectronics; Physic of Surfaces, Plasma Physics; Laser Physics
and Nonlinear Optics, Holography, Biophysics. Performing the
applied research and development in the Laser Technologies,
Ferro- and Pyroelectric areas in order to construct the devices
for scientific research and control of Technologies, Liquid Crystal
Systems, Cryogenic Technologies and Systems, Electron Beam and
Plasma Technologies for medicine and industrial enterprises.

Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics
of the NAS of Ukraine
Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 41
41, Nauky 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.isp.kiev.ua

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова
НАН України проводить фундаментальні і прикладні
дослідження та займається створенням розробок в
області оптики і фотоелектроніки напівпровідників,
оптоелектроніки і напівпровідникового матеріалознавства.
The Institute of Semiconductors carries out fundamental and
applied investigations and developments in such areas as optics
and photoelectronics of semiconductors, microelectronics,
optoelektronics and semiconductor material sciеnce.

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

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

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

Інститут пропонує:
- очистка газових викидів промислових підприємств та
автотранспорту;
- конверсія СОх, SO2, NO, фреонів у цінні хімічні продукти;
- електропровідні безметалеві органічні полімери,
композити (нанокомпозити) на їх основі для автономної
енергетики, оптоелектроніки і сенсоріки;
- фотополімеризаційноздатні композиції для потреб
поліграфії, мікроелектроніки та радіотехніки;
- дисперсні матеріали та сорбенти, екосорбенти, носії і
каталізатори на основі природних цеолітів;
- матеріали і технології для безруйнівного контролю
дефектів, герметизації та антикорозійного захисту
технічних об’єктів і виробів.
The institute proposes:
purification of gas exhausts of industrial enterprises and motor
transport;
conversion of COx, SO2, NO, freons into valuable chemical
products;
conducting metal-free organic polymers, composites
(nanocomposites) on their basis for autonomous energetics,
optoelectronics and sensoris;
photopolymerization compositions for the needs of
polygraphy, microelectronics and radio inginering;
disperst materials and sorbent, ecosorbent, carriers and
catalysts based on natural zeolites;
materials and technologist for non-destructive defects control,
sealing and anticorrosive protection of technical objects and
articles.
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Інститут хімії високомолекулярних
сполук НАН України
Institute of Macromolecular Chemistry
of the NAS of Ukraine
Україна, 02160, м. Київ-160, Харківське шосе, 48
48, Kharkivske highway, Kyiv-160 Ukraine
+380 (44) 559-13-94
+380 (44) 552-40-64
ihvsnas@i.com.ua
www.ihvs.kiev.ua

Основні напрями наукових досліджень – хімія та фізикохімія полімерних композиційних матеріалів.
Одним з пріоритетних напрямів є розробка полімерних
композицій медичного призначення та токсикологічна
оцінка полімерних матеріалів.
Main field of scientific research – Chemistry and physical
chemistry of polymer composite materials including elaboration
of polymer composites for medical applications, and toxicology
tests of polymer materials.

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
НАН України
Chuiko Institute of Surface Chemistry
of the NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, вул. Ген. Наумова, 17
17, General Naumov Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-82-32, 422-96-04
+380 (44) 424-35-67
office@isc.gov.ua
isc-sec@isc.gov.ua
www.isc.gov.ua

Основні наукові напрями:
теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні
твердих тіл; медико-біологічні та біохімічні проблеми
поверхні; фізико-хімія поверхневих явищ; хімія, фізика і
технології наноматеріалів.
Розробки:
ентеросорбенти; дієтичні добавки «Бальзасил» та
«Фітосил»; функціональний харчовий продукт «Целісорб»;
кремнеземні наповнювачі; нанокомпозиція ПАТЕЛЕН
(PATHELEN®) для лікування ран бактерицидний матеріал
для надання першої долікарської допомоги при ранах та
опіках.
Major research directions:
Theory of chemical structure and reactivity of solid surfaces
Medical-biological and biochemical problems of surfaces
Physico-chemistry of surface and interfacial phenomena
Chemistry, physics, and technology of nanomaterials
Developments:
Enterosorbents; Dietary supplements “Balzasil” and “Fitosil”;
Functional foodstuff “Tselisorb”; Silica fillers; Nanocomposite
“Pathelen” for treatment of wounds; Bactericidal material to
provide first aid in wounds and burns.
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Інститут ядерних досліджень НАНУ
Institute for Nuclear Research of the NAS
of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Науки, 47
47, Nauky Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
380 (44) 525-44-63
380 (44) 525-23-49
interdep@kinr.kiev.ua
kinr@kinr.kiev.ua
www.kinr.kiev.ua

Основні напрями наукових досліджень:
– ядерна фізика, фізика елементарних частинок і високих
енергій;
– ядерна енергетика;
– радіаційна фізика та реакторне матеріалознавство;
– фізика плазми та керований термоядерний синтез.
Main directions of scientific research:
– nuclear physics, elementary particles and high energy
physics;
– nuclear energy;
– radiation physics and reactor materials science;
– plasma physics and controlled thermonuclear fusion;
– nuclear, radiation and technogenic-ecological safety.

Міжнародний науково-навчальний Центр
інформаційних технологій та систем НАН
та МОН України
The International Research and Training Center
for Information Technologies and Systems of the
NAS and MES of Ukraine
Україна, 03187, м. Київ-187, МСП, пр-т Ак. Глушкова, 40
40, Ac. Glushkov Ave., Kyiv-187, 03187, Ukraine
+380 (44) 526-25-49
+380 (44) 526-15-70
vig@irtc.org.ua
www.irtc.org.ua

Міжнародний Центр є установою НАН та МОН України,
у роботі якої органічно поєднуються науково-дослідна,
учбова та міжнародна діяльність у галузі інформатики,
інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Основні напрями діяльності: створення нових
інтелектуальних інформаційних технологій та систем для
науки та освіти, інформатизації суспільства, економіки та
промисловості, медицини.
The International Center is a body of National Academy of
Sciences of Ukraine. Its running combines naturally scientific
and research, training and international activities in the field
of informatics, information technologies and computer-based
education methods.
The main areas of activities: creation of new intelligent
information technologies and systems for science and
education, society informatization, economy and industry,
medicine.
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Науковий центр аерокосмічних
досліджень Землі Інституту геологічних
наук НАН України, ДУ
Scientific Centre for Aerospace Research
of the Earth of the Institute of Geological Sciences
of the NAS of Ukraine, SI
Україна, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б
55-B, Oles Gonchar Str., Kyiv, 01054, Ukraine
+380 (44) 486-94-05
+380 (44) 482-01-66
casre@casre.kiev.ua
www.casre.kiev.ua/uk

Основні наукові напрями діяльності Центру:
удосконалення
теоретико-методичних
основ
аерокосмічного моніторингу довкілля, створення
і
дослідження
фізико-математичних
моделей
генерування, відбиття та розсіювання електромагнітного
випромінювання
земними
утвореннями
та
антропогенними об’єктами;
розроблення методів і технологій аерокосмічного
моніторингу екологічного стану природного середовища,
дистанційного вирішення природоресурсних завдань
і завдань подвійного призначення, спостереження за
глобальними змінами у геосфері (кліматичні зміни, стан
та зміни лісів, опустелювання тощо);
розроблення методів і технологій аерокосмічного
агромоніторингу з оцінюванням стану сільськогосподарських культур та прогнозуванням врожайності,
дистанційного спостереження за поновлюваними
природними ресурсами (ґрунти, ліси, водойми);
обґрунтування вимог до технічних засобів дистанційного
зондування Землі, розроблення методів калібрування
бортових сенсорів і валідації супутникових даних і
технологій;
створення вітчизняної нормативно-понятійної бази
дистанційного зондування Землі з гармонізацією її до
відповідних міжнародних норм і стандартів.
The main research trends: improvement of theoretical and
methodical bases for environmental remote monitoring,
physical and mathematical simulation of radiation transfer in
different bands of electromagnetic spectrum for natural land
cover and artificial surfaces;
methods and technologies development for environmental
remote monitoring, natural resources management and dualpurpose tasks, monitoring of geosphere global changes in
climate, forestry, desertification, etc.;
methods and technologies development for agricultural
remote monitoring including crops mapping, yields
forecasting, renewable natural resources (soil, forests, water)
assessment;
requirements justification for remote sensing technical
facilities, methods development for sensors calibrating and
satellite data/technologies validation;
national regulatory conceptual framework creation and
harmonization with the international norms and standards in
remote sensing.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Національний ботанічний сад
імені М.М. Гришка НАН України (НБС)
M.M. Gryshko National Botanical Gardens
of the NAS of Ukraine (NBG)
Україна, 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1
1, Timiryazevska Str., Kyiv, 01014, Ukraine
+380 (44) 285-41-05
+380 (44) 285-26-49
nbg@nbg.kiev.ua
www.nbg.kiev.ua

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН
України є одним з найважливіших центрів з інтродукції
(понад 16 тисяч зразків) та селекції рослин. До
Держреєстру включено 365 сортів селекції НБС. Велика
увага приділяється всебічному вивченню та введенню
в культуру цінних корисних рослин з природної флори
України. У Національному ботанічному саду розроблено
фундаментальні та прикладні основи інтродукції,
акліматизації, селекції, біотехнології, мобілізації і
використання нових рослинних ресурсів та запроваджено
сучасні розробки з фітотехнологій у практику. В НБС
розроблено майже 50 технологій з використання нових
рослинних ресурсів для виробництва високовітамінних
та білкових харчових продуктів і кормів, лікарських та
ароматичних фітозасобів, альтернативних видів палив,
целюлозно-паперової продукції тощо.
M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine
is one of the important centers of the introduction (over 16,000
samples) and plant breeding. In the State Register were included
365 varieties of NBG selection. Much attention is dedicate to
study introduction of useful plants of the natural flora of Ukraine.
National Botanical Gardens has developed comprehensive
introduction methods of acclimatization, breeding,
biotechnology, mobilization and utilization of new plant resources
and introduction of modern technique with introduction of fitotechnologies into practice. NBG has introduced nearly 50 new
technologies for use of plant resources for production of high
protein and vitamin food and feed, medicinal and aromatic fitomedications, alternative fuels, pulp and paper products etc.

Фізико-механічний інститут
ім. Г.В. Карпенка НАН України
H.V. Karpenko Physico-Mechanical Institute
of the NAS of Ukraine
Україна, 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5
5, Naukova Str., Lviv, 79060, Ukraine
+380 (32) 263-70-49
+380 (32) 229-65-75
pminasu@ipm.lviv.ua
www.ipm.lviv.ua

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
є розробником передових технологій у галузі фізикохімічної механіки руйнування та міцності матеріалів,
корозії металів та їх протикорозійного захисту,
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неруйнівного контролю і діагностики властивостей
матеріалів, середовищ і конструкцій.
Серед конкурентоздатних комерційно привабливих
розробок Інституту:
- прилади та апаратура для проведення широкого спектру
досліджень із визначення залишкового ресурсу об’єктів
тривалої експлуатації з використанням вихрострумової,
магнітної та ультразвукової дефектоскопії, акустичноемісійного моніторингу, вібродіагностики;
- технології та обладнання для продовження терміну
експлуатації деталей машин шляхом нанесення
корозійнота
зносотривких
газотермічних,
оксидокерамічних, дифузійних, полімерних покриттів.
Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of
Ukraine is the developer of advanced technologies in the
field of physicochemical fracture mechanics and strength
of materials, corrosion of metals and their protection,
nondestructive testing and diagnostics of the properties of
materials, environments and structures.
The competitive commercially attractive developments of
the Institute are as follows:
- devices and equipment for a wide range of studies to
identify the residual resource of objects of long-term
operation using eddy-current, magnetic and ultrasonic
flaw detection, acoustic emission monitoring, vibration
monitoring;
- technologies and equipment to extend the machines
operation life by applying corrosion and wear-resistant,
gas-thermal, oxide-ceramic, diffusion, polymer coatings.

Фізико-технологічний інститут металів
та сплавів НАН України
Physico-technological Institute of Metals
and Alloys of the NAS of Ukraine
Україна, 03142, м. Київ, бул-р Вернадського, 34/1
34/1, Vernadskogo Blvd., Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 424-35-15
+380 (44) 424-35-10
metal@ptima.kiev.ua
www.ptima.kiev.ua

Інститут здійснює дослідження гідродинамічних,
тепломасообмінних та кристалізаційних процесів
при приготуванні, обробці і твердненні сплавів.
Розробляє нові матеріали, нові технології, обладнання
для обробки металевих розплавів та виготовлення
виробів машинобудівного та оборонного комплексу
та ливарних виробів загального використання і
спеціального призначення.
Institute carry out the study of hydrodynamic, heat and
mass transfer and crystallization processes at preparation,
treatment and solidification of alloys. It ensures the
development of new technologies and equipment for
metallic melts treatment and manufacturing articles for
machine-building defence industry and general use as well
as for application in defence.
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Фізико-хімічний інститут
імені О.В. Богатського НАН України
А.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute
of the NAS of Ukraine
Україна, 65080, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86
86, Lustdorfska doroga, Odessa, 65080, Ukraine
+380 (48) 766-20-44
+380 (48) 765-96-02
office.physchem@nas.gov.ua
www.pci.nas.gov.ua

Напрями наукових досліджень:
- вивчення залежності між структурою та властивостями
супрамолекулярних
сполук,
розроблення
спрямованого синтезу біологічно-активних речовин –
перспективних лікарських препаратів (нейротропних,
імунотропних, противірусних, антиагрегаційних та
інших);
- розвиток методів синтезу (включаючи каталітичний
синтез) неорганічних координаційних сполук
рідкісних і рідкісноземельних елементів, вивчення їх
структури та властивостей з метою створення нових
функціональних матеріалів і нанокомпозитів для
оптики й оптоелектроніки.
На основі фундаментальних досліджень створено
низку нових високоефективних антитромботичних
засобів, встановлено молекулярний механізм їх дії,
що дозволяє здійснювати цілеспрямований синтез
перспективних препаратів для профілактики гострих
серцево-судинних захворювань.
Прикладні роботи інституту спрямовані на створення
нових лікарських препаратів, функціональних
матеріалів для різних галузей промисловості та
соціальної сфери. Розроблено та впроваджено
високоефективний
снодійний
засіб
Левана,
сублінгвальна лікарська форма денного анксіолітика
гідазепаму, методики контролю якості лікарських
препаратів, очищення фармобладнання.
Для енергозберігаючих світлодіодних джерел світла
розроблено регламенти синтезу двох люмінофорів
для отримання цих матеріалів в промислових умовах.
Areas of research:
- study of the relationship between structure and properties
of supramolecular compounds, development of directed
synthesis of biologically active substances – promising
medicinal preparations (neurotropic, immunotropic,
antiviral, antiaggregatory and others);
- development of synthetic methods (including catalytic
synthesis) for inorganic coordination compounds of rare
and rare-earth elements, study of their structure and
properties for creation of new functional materials and
nanocomposites for optics and optoelectronics.
Based on fundamental research, there have been created
a series of new high antithrombotic agents, determined
the molecular mechanism of action. All this allows to
carry out targeted synthesis of promising medicines for the
prevention of acute cardiovascular diseases.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Applied research of the Institute are aimed at creating new
drugs, functional materials for various areas of industry and
social sphere. There have been developed and implemented
high effective hypnotic agent Levana, sublingual form of
day anxiolytic gidazepam, methods of quality control of
medicines and of cleanness of pharmaceutical equipment.
For energy-saving LED light sources, there have been
designed regulations for synthesis of two luminophores for
obtaining these materials in an industrial conditions.

Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення
НАН України, ДНУ
Center for Problems of Marine Geology,
Geoecology and Sedimentary Ore Formation
of the NAS of Ukraine, SSI
Україна, 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-Б
55-B, O. Honchara Str., Kyiv, 01054, Ukraine
+380 (44) 234-34-75
shuraev@nas.gov.ua
www.omgor.nas.gov.ua

Основними напрямами наукових досліджень Центру є:
– проведення морських геологічних і геоекологічних
досліджень, розроблення та удосконалення їх
теоретико-методологічної і технічної бази;
– вивчення будови земної кори, процесів осадо- та
рудоутворення, впливу морських геоекосистем
на стан та життєдіяльність суспільства, пошуки
родовищ корисних копалин, розроблення технологій
підвищення ефективності вилучення корисних
компонентів з мінеральної сировини.
Center conducts investigations in such scientific directions:
- conduct marine geological and geoecological research,
development and improvement of their theoreticalmethodological and technical basis;
- study of the structure of the earth’s crust, the processes
of sedimentation and ore formation, the influence of
marine geoecosystems on the state and vital functions of
society, the search for mineral deposits, the development
of technologies for improving the efficiency of extracting
useful components from mineral raw materials.
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE
Київський національний університет
будівництва і архітектури
Kyiv National University of Construction and
Architecture
Україна, 03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31
31, Povitroflotsky Ave., Kyiv, 03037, Ukraine
+380 (44) 241-55-80
+380 (44) 248-32-65
knuba@knuba.edu.ua
www.knuba.edu.ua

Університет будівництва і архітектури є провідним
навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців
для архітектурно-будівельної галузі. Його авторитет
ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій,
що складалися упродовж 90 років, та запровадженні
нових здобутків ученими Університету. За роки свого
існування Університет підготував понад 80 тисяч інженерів
і архітекторів, у тому числі – понад чотирьох тисяч фахівців
для 116 країн світу. Викладачі та науковці внесли вагомий
доробок у вітчизняну і світову науку у галузях будівництва
і архітектури. Сьогодні роботу колективу Університету
спрямовано на формування нової генерації фахівців, які,
оволодівши фундаментальними та спеціальними знаннями,
здатні були б до самостійної творчої роботи.
Kyiv National University of Construction and Architecture is the
leading educational establishment in Ukraine training specialists
for architectural and constructional branch. Its authority is based
on successful unity of many traditions being formed for more than
90 years and on introduction of achievements of the university
sciences. In the years of its existence the university trained more
than 80 thousands of engineers and architects including about
four thousand of specialists for 116 countries of the world.
Academic staff and scientists of the university have made a
considerable contribution to national and world science in the
branches of construction and architecture. Now university activity
aims at formation of new generation of specialists, who having
mastered fundamental and specific knowledge, would be able to
independent creative work.

Національний університет «Запорізька
політехніка»
National University «Zaporizhzhia Polytechnic»
Україна, 69063, Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
64, Zhukovsky str., Zaporizhzhia, 69063, Ukraine
+380 (61) 764-25-06
+380 (61) 764-21-41
rector@zp.edu.ua
www.zntu.edu.ua

Національний університет «Запорізька політехніка»
сьогодні – це 5 інститутів, 13 факультетів, 59 кафедр,
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5 відокремлених структурних підрозділів: 4 коледжі, 1
технікум.
Університет готує фахівців технічного, комп’ютерного,
економічного, гуманітарного та правового професійних
спрямувань за 37 спеціальностями освітніх ступенів
«бакалавр», «магістр». В університеті навчається майже
10000 студентів, з них 7500 - на денній формі.
Наукова діяльність університету охоплює такі основні
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки:
фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих
проблем розвитку науково-технічного, соціальноекономічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
для забезпечення конкурентоспроможності України у світі
та сталого розвитку суспільства і держави; інформаційні та
комунікаційні технології; енергетика та енергоефективність;
нові речовини і матеріали.
National University «Zaporizhzhia Polytechnic» today consists
of 5 institutes, 13 faculties, 59 departments, 5 separate structural
units: 4 colleges and 1 technical college.
The University trains specialists in technical, computer, economic,
and humanitarian and legal professional fields in 37 specialties
of bachelor's and master's degree. Almost 10,000 students are
enrolled at the university, of which 7,500 are full-time students.
The scientific activity of the University covers the following main
priority directions of science and technology development: basic
scientific researches on the most important problems of the
development of scientific and technical, socio-economic, sociopolitical, and human potential for ensuring the competitiveness
of Ukraine in the world and sustainable development of society
and the state; information and communication technologies;
energy and energy efficiency; new substances and materials.

Національний університет біоресурсів і
природокористування України, факультет
ветеринарної медицини, кафедра
мікробіології, вірусології і біотехнології
National university of life and environmental
sciences of Ukraine
Україна, 03041, м. Київ, вул. Полковніка Потєхіна, 16, 12-й
навчальний корпус
16, Bild. 12, Polkovnik Potechin Str.,
Kyiv, 03041, Ukraine
+380 (44) 527-88-66
mikrvirbioteh@ukr.net
mikrvirbioteh@nubip.edu.ua

Кафедра приймає участь у підготовці фахівців
ветеринарної медицини, формуючи вміння та навички
у напрямку ведення діагностичної роботи при
інфекційній патології у тварин, використовуючи при
цьому новітні досягнення мікробіології, вірусології та
біотехнології.
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The department takes part in the training of specialists in
veterinary medicine, developing skills and skills in the field of
diagnostic work in infectious pathology in animals, using the
latest advances in microbiology, virology and biotechnology.

Національний університет харчових
технологій (НУХТ)
National University of Food Technologies
(NUFT)
Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68
68, Volodymyrska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 287-93-10
+380 (44) 289-01-02
info@nuft.edu.ua
inbox@nuft.in.ua
www.nuft.edu.ua

НУХТ – єдиний університет в Україні, який готує
спеціалістів рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра
із 20 спеціалізацій та 44 спеціальностей для харчової,
м’ясо-молочної, мікробіологічної, фармацевтичної та
інших галузей промисловості. НУХТ має статус вищого
навчального закладу IV рівня акредитації. До складу НУХТ,
крім базового навчального закладу в м. Київ, входять
5 НДІ, 2 інститути післядипломної освіти, 12 коледжів і
технікумів, 9 заочних факультетів, розташованих у різних
регіонах України. Всього у навчальному комплексі НУХТ
навчається 25000 студентів і слухачів, працює більше 6500
науково-педагогічних висококваліфікованих працівників
та співробітників.
NUFT - the only university in Ukraine that trains specialists at
Bachelor, Specialist and Master's degrees in 20 specialities
and 44 fields of specialisations at Food, Meat and Dairy,
Microbiological, Pharmaceutical and other industries. NUFT
has the status of a higher educational institution of the IV
level of accreditation. 5 Research Institutes, 2 Institutes of
Postgraduate Education, 12 Colleges and Technical schools, 9
Correspondence Schools located in different regions of Ukraine
are included in NUFT basic educational institution. 25000
students are studying in NUFT, more than 6500 skilled scientific
and pedagogical workers and employees are working here.

Одеська національна академія
харчових технологій (ОНАХТ)
Odessa National Academy of Food
Technologies (ONAFT)

центр підготовки висококваліфікованих кадрів для
народного господарства. Вперше в Україні отримано
сертифікат міжнародного стандарту ISO 9001:2008
«Надання послуг у сфері освітньої, наукової та
науково-технічної діяльності; підвищення кваліфікації
і перепідготовки кадрів». До складу академії входить 4
науково-навчальні інститути, науково-дослідний інститут,
чотири технікуми.
Наукова діяльність академії, яка є визнаним лідером
із впровадження готових інноваційних розробок в
агропромисловому комплексі, сконцентрована у
Науково-дослідному інституті ОНАХТ. Високий науковий
потенціал академії забезпечує діяльність 16 наукових
шкіл, визнаних міжнародною професійною спільнотою.
Міжнародне визнання академії підтверджується
договорами про співпрацю із зарубіжними
університетами та грантами на проведення наукових
досліджень. Діяльність академії визнана європейськими
освітніми та науковими центрами. ОНАХТ є дійсним
членом 11 міжнародних асоціацій.
Odessa National Academy of Food Technologies
(ONAFT) is a modern innovative scientific center for
training of highly qualified personnel for the national
economy. First in Ukraine the certificate of international
standard of ISO is got 9001:2008 “Grant of services in
the field of educational, scientific and scientific and
technical activity; in-plant training and retraining of
shots”. 4 scientifically-educational institutes enter in the
complement of academy, Scientific research institute,
four technical schools.
The scientific activity of the academy, which is a
recognized leader in the inculcation of ready innovations
in the agricultural sector, concentrated in the Scientific
Research Institute ONAFT. High scientific potential of
the Academy provides activities of 16 scientific schools,
which are recognized by the international professional
community.
International recognition of the Academy is confirmed
by cooperation agreements with foreign universities
and by grants for research. Academy scientific activities
are recognized by European educational and scientific
centers. The Academy is a member of 11 international
associations.

Тернопільський національний
технічний університет ім. І. Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical
University

Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112, НДІ ОНАХТ
Research institute ONAFT, 112, Kanatna Str.,
Odessa, 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

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

Одеська національна академія харчових технологій
(ОНАХТ) – сучасний інноваційний науково-навчальний

В складі ТНТУ 4 факультети, 3 коледжі, 21 науководослідна лабораторія. Здійснюється підготовка
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бакалаврів і магістрів за 27 спеціальностями.
Функціонують аспірантура за 17 та докторантура за
6 спеціальностями, 6 спеціалізованих вчених рад із
захисту дисертацій за 10 спеціальностями. Тематика
наукових проектів: дистанційне зондування Землі;
екологічний моніторинг; підвищення
ресурсу
роботи деталей та машин; 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 та ДКР, зокрема із
енергетичного аудиту.

State University `Uzhhorod National University` belongs
to classic universities of Ukraine. It holds the highest
accreditation level. Rector – Professor, Doctor of Sciences
(Medical) Volodymyr Smolanka.
The University takes pride in its 180 doctors of sciences,
827 candidates of sciences, 12 laureates of State prize, 50
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 116 partners from
26 countries. It represents Ukraine in the educational and
scientific cooperation with the Danube countries.

TNTU consists of 4 faculties, 3 colleges, 21 scientific and
research laboratories. Training of Bachelors of Science
and Masters of Science are being conducted in 27
specialties. Postgraduate studies are being conducted
in 17 specialties, there are also Doctoral studies in 6
specialties, the university has 6 specialized Scientific
Councils of theses defence in 10 specialties. The themes
of the scientific projects include remote sensing of Earth;
ecological monitoring; increase of durability of parts and
machines; 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 experimental-design work, in particular, it
has the right to perform work on energy audit.

Ужгородський національний
університет, ДВНЗ
Uzhhorod National University, State
University
Україна, 88000, Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Підгірна, 46
46, Pidhirna Str., Uzhgorod,
Transcarpathian region, 88000, Ukraine
+380 (312) 61-33-21
+380 (312) 61-33-96
official@uzhnu.edu.ua
www.uzhnu.edu.ua

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський
національний університет» належить до класичних
університетів України. Має найвищий – IV-й рівень
акредитації. Ректор – доктор медичних наук, професор
Володимир Іванович Смоланка.
Гордість університету – 180 докторів наук, професорів,
827 кандидатів наук, доцентів, 12 лауреатів Державних
премій, 50 заслужених діячів, 2 члени-кореспонденти
Національної академії наук, 2 члени-кореспонденти
державних галузевих академій наук України.
Університет співпрацює з 116 партнерами з 26 країн.
Він є відповідальним від України за освітньо-наукову
взаємодію з країнами Дунайського регіону.
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АgroONE, журнал
АgroONE, magazine
Україна, 54017, м. Миколаїв,
вул. Соборна, 12-Б, оф. 401
Off. 401, 12-B, Soborna Str.,
Nicolaev, 54017, Ukraine
+380 (67) 513-20-35
+380 (512) 58-05-68
agroone@ukr.net
www.agroone.info

Аналітика сільського господарства, огляд інновацій у
сфері АПК, корисні, цікаві, інформаційні та наукові статті,
публікації фахівців, репортажі з агрозаходів. Наклад
журналу «АgroONE» - 7600 примірників. Поширення по
підписці через редакцію в персонально адресованих
конвертах.
Періодичність - 1 раз на місяць. Формат - А4. Обсяг - 44
сторінки.
Analysis of agriculture, review of innovations in the agriculture
field, useful, interesting, informative and scientific articles,
publications, experts, reports from agro-measures. The
circulation of the magazine "AgroONE" – 7600 copies.
Distribution by subscription through the editorial in personally
addressed envelopes.
Periodicity - 1 time per month. Format - A4. Size - 48 pages.

Bio-Еquip
26-B Yuhua Building, No.366 Zhaojiabang Road,
Shanghai, 200031, China
+86 (21) 641-66-852 ext. 808
+86 (21) 642-27-362
web@bio-equip.cn
www.bio-equip.cn

«Bio-equip» надає інформацію користувачам про:
галузі природничих наук, медичні дослідження,
біологічну фармацію, біоінженерію, безпеку
харчових продуктів і навколишнього середовища.
Так само є розділи з криміналістики та
промисловості. На сайті ви знайдете інформацію
про прилади та інструменти, реагенти, витратні
матеріали, біологічні дослідження і розробки.
www.bio-equip.com was established in the early days
of the Internet, in July 1998. Over the last two decades,
themed on serving life sciences and serving high
quality suppliers,Bio-equip has provided the users in
the fields of life sciences, medicine research, biological
pharmacy, bio-engineering, modern agriculture, food
safety, environmental monitoring and forensic science
with the industrial information in terms of devices
and instruments, reagents, consumables, lab animals,
cell lines, books, biological R&D service, second-hand
instruments and instrument repairs.

CHEMICAL TODAY
Бангалор, Індія
Bangalore, India
+91 (80) 424-87-302
chandralekha@worldofchemicals.com
www.worldofchemicals.com/chemicaltoday/digitalissue.html

CHEMICAL TODAY – унікальний глобальний щомісячний
журнал, присвячений хімії та хімічній промисловості.
Журнал охоплює майже 52 сектора у рік, з акцентом на
4-5 секторах щомісяця. Читач отримує доступ до останніх
подій в корпоративному секторі та дослідженнях. Крім
звичайних розділів, як «Обкладинка» ( «Секторний
погляд»), «Характеристика», «Події та інтерв'ю»
(«Експертна думка»), Chemical Today зосереджений на ІТтехнологіях в області хімії, автоматизації, спостереженні
за безпекою, логістиці та дослідженнях і розробках
щомісяця.
Необхідний елемент будь-якої корпорації, включає
в себе розділ «Відвідини підприємств». Аудиторії
демонструється сила виробничого підрозділу компанії
– міць технологій і обладнання, можливості продукту
та стратегічні погляди керівництва для подальшого
розвитку.
CHEMICAL TODAY’ is a unique, global monthly magazine
catering to chemistry & the chemical industry.
Magazine covers nearly 52 sectors annually. With a focus
on 4 to 5 sectors each month, it gives access to latest
happenings in the corporate sector as well as academic
research. Other than the usual suspects – the Cover Story
(Sector View), Features, Events and Interviews (Expert
Viewpoint), Chemical Today will focus on Green Chemistry/
Sustainability, IT In Chemicals, Automation, Safety
Watch, Logistics and Research & Development (R&D) By
Youngsters on a monthly basis.
A critical element in any corporate house, the content
coverage includes the ‘Plant Visit’ section. The coverage
showcases strength of a company’s production unit – the
technology & equipment power, product capability and
strategic views of management for further growth.

Food UA Продукты Украины, Food
Technologies &Equipment Пищевые
технологи и оборудование
FOOD UA, FOOD Technologies & Equipment
Україна, 07300, Київська обл., м. Вишгород,
вул. Набережна, 7/1, оф. 212
Off. 212, 7/1, Naberejna Str.,
Vyshgorod,, 07300, Ukraine
+380 (44) 579-22-56
+380 (44) 579-22-58
makarchenko71@gmail.com
reklama2@food.com.ua
www.food.com.ua

Журнали «Food UA Продукты Украины»; «Food
Technologies &Equipment Пищевые технологи и
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оборудование» – інформаційно-аналітичні журнали для
спеціалістів сфери виробництва і продажу продуктів
харчування, напоїв, обладнання, тари й упаковки.
Аналітичні огляди українського, російського й світових
ринків харчової промисловості, ресторанного ринку
і ритейлу від власних журналістів та провідних
аналітичних і консалтингових компаній України. А
також матеріали про управління підприємством,
технології виробництва, про логістику, дистрибуцію,
фінансовий консалтинг, спеціалізовані виставки,
семінари, прес-конференції.
Видавництво ТОВ «Смарт Капітал».
“FOOD UA. FOOD Technologies & Equipment” – are
journals about food and restaurant markets of Ukraine
and also about retail. This edition is intended for business
holders and new businessmen. It includes detailed reviews
of food markets of our journalists and of the leading
analytical and consulting companies of Ukraine. This
journal also represents to your attention all information
about logistics, human resources management, packing,
ingredients, automation and equipment of different
enterprises.
Smart Capital LLC.

ITMED, міжнародний медичний портал
ITMED, international medical portal

Український науковий портал Labprice.ua пропонує
новий формат популяризації національної науки в
українському суспільстві. Популяризація науки повинна
базуватися на щоденних потребах і запитах пересічних
українців, українського бізнесу й української держави.
Labprice.ua публікує матеріали, в яких обговорюються
проблеми екології життя (якість води, ґрунту, повітря,
продуктів харчування), реформування українського
суспільного життя, науки, медицини тощо.
Ukrainian scientific portal “Labprice.ua” offers new format
for popularization of national science in Ukrainian society.
Popularization of science should be based on the daily
needs and requests of Ukrainian people, Ukrainian business
and Ukraine as a whole. “Labprice.ua” publishes materials
concerning the problems of ecology (water, soil, air, food) and
the problems of reformation of Ukrainian social life, science,
medicine, etc.

Sector 2, 105, Barbu Văcărescu,
Bucharest, Romania
+4021 210-43-85
office@mediauno.ro
www.mediauno.ro

Міжнародний
медичний
портал
ITMED.org
(Інформаційні Технології в Медицині) призначений
для комунікації без посередників і отримання
нових клієнтів. Зручний інтерфейс з максимальною
персоналізацією необхідної інформації, особистий
кабінет, персональна сторінка на порталі, лендінг з
доменним ім'ям, сегментована реклама по цільових
групах і географії, е-mail розсилка по базі клієнтів
порталу, зйомка і монтаж відеороликів, корисні
медичні публікації за обраними темами.
The international medical portal ITMED.org (Information
Technology in Medicine) is designed for communication
without intermediaries and receiving new clients. The
interface with the maximum personalization of the
necessary information, personal account, personal page
on the portal, landing with a domain name, segmented
advertising for target groups and geography, e-mail on the
base of the portal clients, capture and install video clips,
useful medical publications on selected topics.

•

Україна, м. Київ
Kyiv, Ukraine
labpriceinfo@gmail.com
www.labprice.ua

Media Group MediaUno

Україна, 03065, м. Київ,
вул. Василя Чумака, 5, оф. 2
Off. 2, 5, Vasilya Chumaka Str.,
Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 299-95-99
+380 (96) 655-04-03
+380 (50) 328-54-33
+380 (63) 787-22-07
mail@itmed.org
www.itmed.org

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Labprice.ua, український науковий портал
Labprice.ua, Ukrainian Scientific Portal
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Media Group MediaUno має 19-річний досвід видання
ділових журналів та організацію спеціальних ділових
заходів у Румунії та за кордоном. Маючи намір
використати редакторський досвід та продемонструвати
економічні зв'язки між Румунією та її основними
країнами-партнерами, MediaUno розпочав у 2011 році
редакційний проект EXCELLENCE для FUTURE. Публікації
проекту присвячені найбільш репрезентативним
галузям економіки і орієнтовані саме на сфери інтересу
для румунських та іноземних компаній, зацікавлених
у участі з презентаційними матеріалами. NUMBER
ONE – це новітній редакційний проект MediaUno, мета
якого намалювати історії успіху нової хвилі румунських
підприємців, які випустили одні з найбільш інноваційних
стартапів на ринку.
Media Group MediaUno has an experience of 19 years of
publishing business magazines and organizing special
business events, in Romania and abroad. Intending to
capitalize the editorial experience and showcase the
economic ties between ROMANIA and its main partner
countries, MediaUno launched, in 2011, the editorial project
EXCELLENCE for the FUTURE. The Annual publications of this
project are dedicated to the most representative areas of the
economy and benefit from a very efficient distribution system.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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NUMBER ONE is the newest editorial project of MediaUno
and intend to draw the success stories of the new wave of
Romanian entrepreneurs, those who launched some of the
most innovative startups on the market.

MilkUa.Info
Україна, 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Івана Гонти, 3
3, I. Gonty Str., Uman,
Cherkasy region, 20300, Ukraine
+38 (067) 236-01-67
www.milkua.info

Інформаційно-аналітичний портал про молочний бізнес
в Україні та світі
milkUa.Info:
- висвітлює актуальну, оперативну, правдиву інформацію
про ситуацію в молочній галузі;
- сприяє створенню позитивного іміджу української
молочної галузі і молочних продуктів;
- популяризує споживання молока;
- розповідає про досвід провідних спеціалістів у
молочному скотарстві.
Information and analytical portal about dairy business in
Ukraine and in the world
milkUa.Info:
- highlights up-to-date, operational, truthful information on
the situation in the dairy industry;
- promotes the creation of a positive image of the Ukrainian
dairy industry and dairy products;
- promotes the consumption of milk;
- highlights the experience of leading specialists in dairy cattle
breeding.

NARANG MEDICAL LIMITED
46, Narang Tower, Community Centre,
Naraina Industrial Area, Phase 1,
New Delhi, 110028, India
+91 (11) 455-54-000 (100 lines)
+91 (11) 455-54-001
net@narang.com
www.webptc.com

Proven Trade Contacts – щомісячний рекламний журнал
медичних продуктів і послуг, який видається з 1992
року і став всесвітньо відомим еталонним журналом
медичної техніки та суміжних галузей. Перевірені торгові
контакти доступні в трьох версіях, а саме: в друкованому
вигляді, в режимі он-лайн (www.webptc.com) і в форматі
PDF. Основні рубрики журналу – «Покупці», «Продавці»,
«Календар подій» і «Лікарня». Інформація в цих розділах
публікується безкоштовно. Proven Trade Contacts
завоював довіру читачів у більш ніж 125 країнах і щорічно
поширюється на великій кількості виставок по всьому
світу.
Proven Trade Contacts, medical products and services
promotional monthly magazine is published since 1992 and
has marked its benchmark all over the world as a renowned
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reference magazine for the medical devices and related
industry. Proven Trade Contacts is available in three versions
i.e., Hard Copies, On-line (www.webptc.com) and PDF
formats. The main informative features of the magazine are
Buyers, Sellers, Calendar of Events and Hospital Directory. The
Information under section Buyers, Sellers, Calendar of Events
and Hospital Directory are published free of charge. Proven
Trade Contacts has gained the trust of thousands of readers
in over 125 countries and gets distributed in a good number
of Medical product trade fairs every year in various countries.

World Of Chemicals
Бангалор, Індія
Bangalore, India
+91 (80) 424-87-302
chandralekha@worldofchemicals.com
www.worldofchemicals.com

Worldofchemicals.com – це потужний онлайн-ринок,
який об'єднує все, що пов'язано з хімією і хімічною
промисловістю.
Завдяки
окремим
сегментам
корпоративної, академічної, сервісної та медійної
діяльності портал створює глобальне мережеве
«універсальне рішення» для хімічного співтовариства.
Ми – перевірене джерело інформації, яке пов'язано з
хімією (база даних 800 000) – виробники, продавці та
дистриб'ютори, наукові дослідження, постачальники
логістичних послуг, консультанти та діяльність основних
учасників хімічної галузі.
Worldofchemicals.com is a powerful chemistry driven online
marketplace, connecting everything related to chemistry
and chemical industry. With distinct segments for Chemicals,
Corporate, Academic, Services and Media, the portal creates
a globally networked, ‘One Stop Solutionм’, for the chemical
fraternity.
We believe in sourcing information related to chemicals
(database of 800,000) - their availability, chemical properties,
manufacturers, traders & distributors, academic-related
research, logistic service providers, consultants and activities
of major chemical players.

Аналітика, журнал
Analytics, magazine
Росія, 127473, м. Москва, вул. Краснопролетарська, 16
16, Krasnoproletarskaya Str., Moscow, 127473, Russia
+7(495)234-01-10
+7(495)956-33-46
journal@electronics.ru
www.j-analytics.su

Міжгалузевий науково-технічний журнал про створення,
вивчення і застосування нових речовин і матеріалів
– від фундаментальних досліджень до впровадження
передових промислових технологій.
Журнал присвячений інноваційним міждисциплінарним
рішенням і технологіям у хімії і нафтохімії, науках про
життя, матеріалознавстві, нанотехнологіях. Особлива
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увага в журналі приділяється новим технологіям та
рішенням в області аналітичної хімії. Основна мета
журналу – формування єдиного інформаційного
простору для взаємодії науки, бізнесу і держави з
метою створення і модернізації високотехнологічних
імпортонезалежних вітчизняних виробництв і вирішенні
питань інноваційного розвитку економіки Росії.
Періодичність – 6 номерів на рік. Наклад – 4500
примірників.
Scientific and technical journal about creation, study and
application of new substances and materials – from basic
research to the introduction of advanced industrial technologies.
The journal is devoted to innovative interdisciplinary solutions
and technologies in chemistry and petrochemistry, life sciences,
materials science, nanotechnology. Particular attention in the
journal is given to new technologies and solutions in the field
of analytical chemistry. The main goal of the magazine is the
formation of a common information space for interaction
between science, business and the state in order to create and
modernize high-tech import-dependent domestic production
facilities and to address issues of innovative development of the
Russian economy.
Periodicity: 6 issues a year. Circulation: 4500 copies.

Водопостачання та водовідведення,
виробничо-практичний журнал
Water supply and sewage system,
Production and practical journal
Україна, 08293, Київська обл., м. Буча,
провул. М. Ридзанича, 9-А
9-А, M. Rydzanycha Str., Bucha, Kyiv region, 08293, Ukraine
+380 (63) 030-55-87
+380 (93) 623-34-84
oleg_mudriy@ukr.net
alla_mudra@ukr.net
www.waterwork.kiev.ua

Виробничо-практичний
журнал
«Водопостачання
та водовідведення» створений для інформаційнопрактичної та технічної підтримки спеціалістів, які
здійснюють свою діяльність у сфері водозабезпечення,
водовідведення, суміжних та пов'язаних з нею галузях.
Виходить щодва місяці (6 разів на рік), містить тільки
актуальні матеріали, що дає змогу аналізувати
технічні, економічні та нормативно-правові зміни,
слідкувати за нововведеннями, дізнаватись про новітні
технології, вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі
водопостачання та водовідведення, а також багато інших
цікавих аналітичних і статистичних матеріалів. Журнал
розповсюджується по передплаті. Цільова аудиторія:
підприємства ВКГ (водоканали), наукові, проектні,
навчальні установи відповідного профілю, комерційні
підприємства, що працюють у галузі ВКГ. Наклад видання
у 2018 році 2500 екземплярів. Видання є членом
Ради Української асоціації підприємств водопровідноканалізаційного господарства «Укрводоканалекологія»,
яка об'єднує понад 200 підприємств ВКГ, і є найбільшим
представником їхніх інтересів.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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"Water and sewage system" 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 - 2500
copies. Subscription code - 37016.

Євразійський хімічний ринок, журнал
Eurasian Chemical Market
Республіка Крим, 95000, м. Сімферополь, вул. Будьонного, 39
39, Budyonny Str., Simferopol, 95000, Republic of Crimea
+7 (916) 843-65-20
info@chemmarket.info
www.chemmarket.info

«Євразійський хімічний ринок» – незалежне міжнародне
інформаційно-аналітичне агентство, основна діяльність
якого полягає в публікації оглядів галузевих тенденцій
і ринкової кон'юнктури окремих продуктів хімічної
промисловості.
Євразійський хімічний ринок є одним з провідних
постачальників аналітичних досліджень, ринкових
даних, консалтингових послуг на ринку СНД органічного
синтезу, неорганіки, полімерів, агрохімії, ринку ЛФМ, ГТВ,
функціональних хімікатів. Компанії, уряди і міжнародні
агентства використовують інформацію для аналізу ринку
і планування своєї діяльності.
Одним з основних напрямів нашої діяльності є випуск
журналу.
Ділове
спеціалізоване
міжнародне
видання
«Євразійський хімічний ринок» протягом 10 років
висвітлює експертну інформацію про ринок хімпрому.
Журнал видається щомісяця російською та англійською
мовами з 2005 року.
Кожний випуск містить огляди ринків по окремих
продуктах і галузям світової хімічної промисловості:
аналіз і прогноз розвитку ринків, основні тенденції,
співвідношення попиту і обсягів пропозиції, динаміка
зміни обсягів виробництва, імпорту, експорту та цін.
Регіональний поширення – Росія, Україна, Казахстан,
Білорусь, Європа, Азія, Америка.
Eurasian Chemical Market – International business magazine,
which launched in 1996, was one of the first Web sites created
about chemical market CIS, is committed to the discussion of
issues related to country CIS around the world.
Eurasian Chemical Market is one of the leading providers
of analytical researches, market data, consulting services
devoted to the CIS markets in fine organic chemicals,
inorganic chemicals, polymers, agricultural chemicals,
paints and coatings, mechanical rubber goods and specialty
chemicals.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Eurasian Chemical Market is a monthly publication issued in
the Russian and English languages available in web versions.
This makes it easily accessible for a wide readership all over
the world. The magazine provides your business with an ideal
target audience from the CIS, Europe and Asia, researching
the huge purchasing power in these vast emerging markets.
Each publication contains market reviews of separate
chemical products and branches of the global chemical
industry, supply-and-demand situation as well as the
dynamics of changes in production, export, and import
volumes.
Regional spread – Russia, Ukraine, Kazakhstan, Belarus,
Europe, Asia and Americas.

Журнал головного інженера
The journal of chief engineer
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Є. Сверстюка, 11, корпус Б, оф. 412
Off. 412, building B, 11,
E. Sverstyuk Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 537-06-51
+380 (44) 537-06-51
info@techmedia.com.ua
www.techmedia.com.ua

Журнал головного інженера (Видавничий дім «ТЕХ МЕДІА
ГРУП») – це практичне видання для керівників виробничотехнічних служб підприємств. Виходить за інформаційної
підтримки Державної регуляторної служби України.
The journal of chief engineer (Publishing house "TECH MEDIA
GROUP") is a practical publication for the heads of production
and technical services of enterprises. It comes out with
the information support of the State regulatory service of
Ukraine.

ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України
ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine
Україна, 03065, м. Київ,
вул. Василя Чумака, 5, оф. 2
Off. 2, 5, Vasilya Chumaka Str.,
Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 299-95-99
+380 (96) 655-04-03
+380 (50) 328-54-33
+380 (63) 787-22-07
mail@zdorov-info.com.ua
www.zdorov-info.com.ua

Медичний портал України ЗДОРОВ-ІНФО збільшить
кількість звернень клієнтів і підвищить впізнаваність
вашої
компанії.
Використовуйте
створення
Представницького сайту, публікацію Рекламної статті,
розміщення Рекламного банера, E-mail розсилку, зйомку
відеоролика. 10 років досвіду в медичному Інтернеті. 10
000 клінік і лікарів в реєстрі порталу. 100 000 цільових
відвідувачів щомісяця. Спілкуйтесь з пацієнтом без
посередників. Додайте в свій арсенал ефективність
ЗДОРОВ-ІНФО!
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The medical portal of Ukraine ZDOROV-INFO will efficiently
present you and your suggestions on the market of medical
services of Ukraine.
10 years of experience in the medical Internet.10 000 clinics
and doctors in the portal registry. 100 000 target visitors every
month. We will increase the number of patient requests and
increase the attendance of your website. We will connect you
with the patient directly, without intermediaries. Add to your
arsenal the effectiveness of ZDOROV-INFO!

Лабораторна справа, журнал
Laboratory case, Magazine
Україна, 02002, м. Київ, вул. Сверстюка, 11, корпус Б
11-B, Sverstyuk Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 501-57-03
ra@vdpa.com.ua

Спеціалізоване видання для власників, керівників,
завідуючих, спеціалістів лабораторій (медичних, клінікодіагностичних, судово-експертних, пато-гістологічних,
патоморфологічних,
санітарно-епідеміологічного
нагляду) усіх форм власності.
Specialized publication for owners, managers, specialists of
laboratories (medical, clinical-diagnostic, forensic, expert,
pathogistological, pathomorphological, sanitary and
epidemiological supervision) of all forms of ownership.

Метал і литво України, журнал
Metal and Casting of Ukraine
Україна, 03142, м. Київ, вул. Вернадського, 34/1
34/1, Vernadsky Str., Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 424-04-10
steelcastjournal@gmail.com
www.steelcast.com.ua

«Метал і литво України» – це науково-технічний журнал
металургійної спрямованості, призначений для фахівців
з даної теми. Завдяки плідній багаторічній роботі журнал
завоював лідируючі позиції і став одним з найбільш
авторитетних галузевих видань.
Підписка журналу «Метал і литво України» проводиться
через редакцію.
Журнал виходить 12 разів на рік. Вартість номера
(здвоєний) - 250 грн.
Річна підписка друкованої версії - 1500 грн.
На сьогоднішній день друкована версія журналу доступна
тільки в межах України.
Для оформлення передплати на друковану або
електронну версію журналу необхідно направити запит
на електронну адресу або лист-запит.
“Metal and Casting of Ukraine” is a scientific and technical
journal of metallurgical orientation, intended for specialists
on this topic. Thanks to the fruitful work of many years, the
magazine won the leading position and became one of the
most reputable industry publications.
Subscription magazine “Metal and casting of Ukraine” is
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carried out through the editor.
The magazine is published 12 times a year. Room rate
(doubled) - 250 UAH.
Annual subscription of the printed version - 1500 UAH.
Today the print version of the magazine is available only
within Ukraine.
To subscribe to the print or electronic version of the journal.
You must send a request to the email address or request letter.

Метрологія для підприємства, журнал
Metrology for the enterprise, magazine
Україна, 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11, корпус Б,
оф. 412
Off. 412, building B, 11, E. Sverstyuk Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 537-06-51
+380 (44) 537-06-51
info@techmedia.com.ua
www.techmedia.com.ua

Журнал «Метрологія для підприємства» (Видавничий дім
«ТЕХ МЕДІА ГРУП») – це виробничо-практичний журнал,
що допоможе організувати роботу вимірювальних
підрозділів та лабораторій на підприємствах, забезпечити
належну експлуатацію вимірювальної техніки та
правильно застосувати еталони і стандартні зразки.
Magazine “Metrology for the enterprise” (Publishing house
"TECH MEDIA GROUP") is а production and practical journal
that will help to organize the work of measurement units
and laboratories in enterprises, ensure the proper operation
of measuring equipment and correctly apply standards and
standard samples.

Мир ветеринарии, професійний науково
практичний журнал
The World of Veterinary Medicine, magazine
Україна, 03062, м. Київ, вул. Олександрівська, 21
21, Olexandrivska Str., Kyiv, 03062, Ukraine
+380 (44) 537-15-95
drugvet@ukr.net
www.mirvet.com.ua

«Мир ветеринарии» – професійний науково-практичний
журнал, який відповідає запитам вітчизняних фахівців
ветеринарної медицини.
Журнал висвітлює актуальні та інноваційні методи
діагностики, лікування і профілактики захворювань тварин.
У ньому публікуються результати нових досліджень у галузі
ветеринарної медицини.
Сприяє обміну досвідом та ідеями щодо успішного ведення
ветеринарного бізнесу.
Знайомить читачів з подіями, людьми, організаціями в світі
ветеринарної медицини.
Передплатний індекс ДП «ПРЕСА» 89045.
"The World of Veterinary Medicine" is a professional scientific
and practical journal that meets the needs of domestic
experts in veterinary medicine.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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The journal highlights current and innovative methods of
diagnosis, treatment and prevention of animal diseases. It
publishes the results of new research in the field of veterinary
medicine.
Promotes the exchange of experiences and ideas for the
successful conduct of veterinary business. Introduces readers to
events, people, organizations in the world of veterinary medicine.
Subscription index of State Enterprise "PRESS" 89045.

Мир продуктов, журнал
The World of Food, magazine
Україна, 02166, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф. 602
Off. 602, 18/7, Kutuzov Str., Kyiv, 02166, Ukraine
+380 (44) 502-17-40
alex@mirupak.kiev.ua
www.packaging.com.ua

Журнал «Мир продуктов» – видання для операторів
продовольчого ринку.
Проект, що забезпечує комплексну програму підтримки
іміджу компаній.
Періодичність: 8 раз на рік.
Наклад 2000 примірників.
Поширення: цільова розсилка, підписка, конференції,
виставки.
Основні розділи: ринок, процесінг, рітейл.
Цільова аудиторія: топ-менеджери підприємств харчової
промисловості.
The World of Food magazine is the Ukrainian specialized B2B
edition.
We publish: 8 issues per year
Edition: 2000 regular copies
Target audience:
– Top managers and CEOs of food industry companies;
– Trading network product and equipment purchasing
managers.
The mission of The World of Food magazine:
– Creation of portals to find partners amongst the
manufacturers of groceries, ingredients, packaging,
equipment, and retail;
– Rendering food cooperation assistance between the links
of B2B chain;
– Assistance in promotion of goods on the market;
– Providing up-to-date data as well as monitoring and
analysis of the food market, retail and HoReCa segment.

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

Журнал підтримує і популяризує оригінальні роботи
вітчизняних і російськомовних зарубіжних фахівців,
WWW.LABCOMPLEX.COM
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в оглядових статтях знайомить читачів зі станом і
перспективами розвитку нових напрямів нанотехнології
і наноматеріалів, організовує проведення круглих столів,
семінарів та науково-практичних конференцій. Крім
наукових і технічних питань, журнал «Наноиндустрия»
висвітлює питання виробництва, економіки і бізнесу в
області наноіндустрії.
Головна мета журналу – сприяння розвитку вітчизняного
науково-технологічного потенціалу.
Журнал розрахований на широку аудиторію фахівців:
директорів та інженерів профільних підприємств,
підприємців, що працюють в сфері наноіндустрії, вчених,
викладачів вузів.
Періодичність: 8 раз на рік. Наклад: 4000 примірників.
Поширення:
підписка,
адресна
розсилка,
розповсюдження на спеціалізованих виставках,
семінарах і презентаціях.
The journal is publishing and popularizing the original works
of russian and russian-speaking foreign specialists, gives the
reviews of the various nanoscience and nanotechnology
fields. The journal is organizing the round-table discussions,
workshops and conferences. Besides the pure scientific
and technical questions “Nanoindustry” is considering the
nanoindustry practical, economical and business problems
in general.
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. Circulation: 4000 copies. The
journal is spread by subscription, address distribution and
at the specialized exhibitions, workshops and presentations.

підприємств, продавці обладнання, інструменту та
матеріалів, учбові та наукові інститути.
International information technology full-color A4
format Magazine Equipment and Tools for Professionals.
Metalworking been published since 2000 and is over 100
pages in volume.
The circulation figurers are 10,000 copies 6 Issues a year.
Target groups: Management and leading powermen,
technologists, metallurgists, welders of machine building
plants, metallurgical works and other industrial enterprises,
researchers, university teachers.

Промисловість у ФОКУСІ, редакція
Industry in FOCUS, edition
Україна, 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 40
40, 23 August Str, Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 (99) 189-66-25
+380 (57) 345-22-95
shef@vfocuse.com.ua
www.vfocuse.com.ua

Інформаційно-аналітичний міжнародний технічний
журнал «Промисловість у ФОКУСІ» активно допомагає
всім своїм читачам вирішувати нагальні виробничі
питання, знаходити ділових партнерів, ринки збуту,
цілеспрямовано вкладати оборотні кошти.
Участь у всіх промислових виставках, конференціях,
семінарах, спілкування з відвідувачами цих заходів
дозволяє редакції постійно тримати руку на пульсі
промислового життя України. Безсумнівно, журнал
«Промисловість у ФОКУСІ» для Вас – це самий вдалий
спосіб спілкування з партнерами в межах України і за
кордоном.

Обладнання та інструмент для
професіоналів. Серія Металообробка,
Міжнародний інформаційно-технічний
журнал
Equipment and Tools for Professionals.
Metalworking, International information
technology Magazine

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.

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

Промышленная Торговая Площадка
Украины, інтернет-портал
Ukrainian Industrial Marketplace, internet portal

Міжнародний інформаційно-технічний повнокольоровий
формату А4 журнал «Обладнання та інструмент для
професіоналів. Металообробка» видається з 2000 року, 6
разів на рік, обсягом 100 стор., наклад 10 тис. прим.
Цільова аудиторія: керівники, головні енергетики,
технологи, металурги, зварювальники, постачальники
машинобудівних, металургійних, будівельних та ін.
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Україна, 61052, м. Харків, вул. Мало-Панасівська, 4/7,
оф. 39
Off. 39, 4/7, Malo-Panasivska Str.,
Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 712-20-40
+380 (57) 712-54-89
pr@informdom.com
www.info-ua.com

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

Професійні видання. Україна
Professional Edition. Ukraine, LTD
Україна, 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г,
сектор «Б», оф. 201
Off. 201, sector “B”, 10-G, Starokievskaya Str.,
Kyiv, 04655, Ukraine
+380 (44) 338-87-04
+380 (96) 851-40-34
admindom@ukr.net
www.recipe.by

Видавництво
«Профессиональные
издания»
спеціалізується на випуску міжнародної медичної
періодики. Працюємо на інформаційних ринках Білорусі,
України та Росії. У портфелі видавництва 17 міжнародних
науково-практичних журналів.
Наше завдання – створення єдиного інформаційного
простору для обміну досвідом та ефективного
спілкування медичних працівників країн Східної Європи
та Азії.
Видавництво засновано в 2001 році.

України, рекомендованих для публікації матеріалів
кандидатських та докторських дисертацій.
The scientific and technical journal, published 6 times a
year, is included in the List of scientific professional editions
of Ukraine, recommended for publication of candidate and
doctoral thesis.

Управління якістю, журнал
Quality management, magazine
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Є. Сверстюка, 11, корпус Б, оф. 412
Off. 412, building B, 11, E. Sverstyuk Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 537-06-51
+380 (44) 537-06-51
info@techmedia.com.ua
www.techmedia.com.ua

Журнал «Управління якістю» (Видавничий дім «ТЕХ
МЕДІА ГРУП») – це щомісячний спеціалізований
журнал, який допоможе підвищити якість
виробничих процесів і продукції, впровадити
маркетингові стратегії якості, виконати вимоги
міжнародних стандартів якості. Виходить за
інформаційної підтримки Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів.
Quality management magazine (Publishing house
"TECH MEDIA GROUP") is a monthly specialized
magazine that will help to improve the quality of
production processes and products, to implement
marketing quality strategies, to meet the requirements
of international quality standards. Comes out with
information support State service of Ukraine for food
safety and consumer protection.

“Professional Editions” is specializing at the production of
international medical periodicals. We are working in Belarus,
Ukraine and Russia. We release 17 international scientific
and practical periodicals, one of our journals is “Laboratory
diagnostics. Eastern Europe”. It is an international peerreviewed scientific and practical journal. Our task is creating
the single informational field for experience exchange and
effective communication of medical professions of Eastern
Asia and Asia. A publishing house is founded in 2001.

Процеси лиття, журнал
Casting processes, magazine
Україна, 03142, м. Київ, вул. Вернадського, 34/1
34/1, Vernadsky Str., Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 424-04-10
+380 (44) 424-35-15
proclit@ptima.kiev.ua
www.ptima.kiev.ua

Науково-технічний журнал, який виходить 6 разів на
рік, входить до переліку наукових фахових видань
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

Організатори не несуть відповідальність за матеріали,
надані учасниками виставки
Organizers are not responsible for materials provided by exhibitors
WWW.LABCOMPLEX.COM
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