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XIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABCOMPLEX
XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX

Шановні учасники,
організатори та гості виставки!
Вітаю вас із відкриттям XIII Міжнародної виставки LABComplEX. Аналітика.
Лабораторія. Біотехнології. Hi-TECH.
Протягом багатьох років виставка є важливим комунікаційним майданчиком,
на якому провідні компанії представляють найсучасніші технічні рішення зі
створення, оснащення і модернізації різних типів лабораторій всіх галузей
промисловості, науки та освіти.
Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримує
проведення та високо оцінює можливості такої виставки задля налагодження
ефективної співпраці, тісних і довгострокових стосунків між учасниками виставки
та їх потенційними партнерами з метою осучаснення вітчизняних лабораторій та
забезпечення наукових підрозділів новітніми технологіями.
Також сподіваюсь, що вітчизняні фахові розробки у науково-дослідній сфері,
які широко представлені на виставці, знайдуть підтримку для подальшого
розвитку і масштабного застосування.
Від імені Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
щиро бажаю усім учасникам виставки корисної та плідної співпраці, а також
міцного здоров’я й нових наукових звершень.

Сергій Бабак,
Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
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Dear participants,
organizers and guests of the exhibition!
I congratulate you on the opening of the XIII International Exhibition LABComplEX.
Analytics. Laboratory. Biotechnologies. Hi-TECH.
For many years, the exhibition has been an important communication platform, where
leading companies present the latest technical solutions for the creation, equipment and
modernization of various types of laboratories in all fields of industry, science and education.
The Verkhovna Rada Committee on Education, Science and Innovation supports and
highly appreciates the possibilities of such an exhibition to establish effective cooperation,
close and long-term relations between the participants and their potential partners in order
to modernize domestic laboratories and provide research departments with the latest
technologies.
We also hope that domestic professional developments in the field of research, which
are widely presented at the exhibition, will find support for further development and largescale application.
On behalf of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Education, Science and
Innovation, I sincerely wish all participants of the exhibition useful and fruitful cooperation,
as well as good health and new scientific achievements.

Sergiy Babak,
Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Education, Science and Innovation
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XIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABCOMPLEX
XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX

Шановні учасники,
організатори та гості виставки!
Щиро вітаю вас з початком роботи XIII Міжнародної виставки LABComplEX
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. Hi-TECH.
LABComplEX – чудовий професійний майданчик для презентації світових
досягнень у сфері виробництва інноваційного лабораторного обладнання та
впровадження лабораторних технологій. Виставка презентує останні досягнення
науки, результати реалізації перспективних інноваційних проєктів, інвестиційні
можливості. Відтак, виставка приємно вражає інформаційним наповненням,
об’єднує колег і партнерів, каталізує нестандартні ідеї, мотивує до нових проєктів
і починань, допомагає просувати передову продукцію й освоювати нові ринки.
Формат виставки, що об’єднує експозицію та науково-практичну програму,
надає можливість представникам наукових та бізнесових кіл лабораторної галузі
ознайомитися з новітніми технологіями, обмінятися досвідом та встановити
ділові контакти.
Переконаний, що ефективна співпраця учасників виставки і їх потенційних
партнерів сприятиме вдосконаленню оснащення наявних в Україні лабораторій,
а відтак – створить надійне підґрунтя для стимулювання вітчизняної науки.
Бажаю організаторам, учасникам та відвідувачам виставки творчої наснаги та
завзяття, здоров’я, добра та злагоди!

С.М. Шкарлет,
Міністр освіти та науки України
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Dear participants,
organizers and guests of the exhibition!
I sincerely congratulate you on the beginning of the XIII International Exhibition
LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnologies. HI-TECH.
LABComplEX is an excellent professional platform for the presentation of world
achievements in the field of production of innovative laboratory equipment and
implementation of laboratory technologies. The exhibition presents the latest achievements
of science, the results of the implementation of promising innovative projects, investment
opportunities. As a result, the exhibition impresses with its information content, unites
colleagues and partners, catalyzes non-standard ideas, motivates to new projects and
initiatives, helps to promote advanced products and conquer new markets.
The format of the exhibition, which combines an exposition and a scientific-practical
program, provides an opportunity for representatives of scientific and business circles of the
laboratory industry to get acquainted with the latest technologies, share experiences and
establish business contacts.
I am convinced that the effective cooperation of the exhibitors and their potential
partners will help improve the equipment of existing laboratories in Ukraine, and thus - will
create a solid foundation for the promotion of domestic science.
I wish the organizers, participants and visitors of the exhibition creative inspiration and
zeal, health, kindness and harmony!

S. M. Shkarlet,
Minister of Education and Science of Ukraine
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XI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА PHARMATECHEXPO
XI INTERNATIONAL EXHIBITION PHARMATECHEXPO

Щиро вітаю учасників і відвідувачів
ХI Міжнародної виставки обладнання та
технологій для фармацевтичної промисловості
PHARMATechExpo!
Одним із пріоритетних завдань Державної служби України з лікарських
засобів та контролю за наркотиками є створення умов, що гарантують обіг тільки
якісних, ефективних і безпечних лікарських засобів, вироблених відповідно до
положень чинного законодавства та передових світових практик.
Сьогодні українські фармацевтичні компанії задля того, щоб бути
конкурентоздатними і працювати в європейській системі координат,
модернізують свої виробництва згідно із світовими вимогами, встановлюють
сучасне потужне обладнання, запроваджують новітні технології, підбирають
висококласний персонал.
Зазначеному активно сприяє Міжнародна виставка PHARMATechExpo, яка вже
11-ий рік поспіль слугує майданчиком для комунікацій, технологічним парком,
де можна побачити і протестувати новітнє обладнання. Водночас, є важливим
місцем зустрічі усіх, хто цікавиться і є небайдужим до розвитку фармацевтичної
галузі.
Впевнений, що проведення такого масштабного заходу стане чудовою
нагодою для обміну інформацією і досвідом між його учасниками, а також
встановлення та налагодження корисних ділових контактів.
Тому щиро бажаю всім запрошеним на Міжнародну виставку творчої наснаги,
плідної роботи, приємних вражень та творчого натхнення!

Роман Ісаєнко,
Голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за
наркотиками
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I am honoured to welcome participants and guests
to the opening of the XI International Exhibition of
Equipment and Technologies for the Pharmaceutical
Industry — PHARMATechExpo!
One of the priorities of the State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control
is the creation of the conditions which would guarantee the circulation of only quality,
effective and safe medicinal products manufactured in accordance with the current
legislation and global best practices.
Today the Ukrainian pharmaceutical companies modernize their manufacturing
facilities according to the global requirements, install modern powerful equipment,
implement new technologies, select high-class staff in order to be competitive and to be a
part of the European coordinate system.
The International Exhibition PHARMATechExpo actively promotes all these activities and
it has served as a platform for communication, a technological park where new equipment
may be observed and tested for 11 consecutive years. At the same time, it is an important
place to meet for everybody who is interested in and is not indifferent to the pharmaceutical
industry development.
I am sure that holding of such large-scale event will be a great opportunity for
exchanging information and experience among its participants, as well as for establishing
the useful business contacts.
So I wish everybody who has been invited to the International Exhibition creativity,
fruitful work, pleasant impressions and inspiration!

Roman Isaienko,
Head of the State Service of Ukraine on Medicines and
Drugs Control
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Шановні колеги!
Для мене висока честь і велика приємність
привітати вас з початком роботи
XIII Міжнародної виставки LABComplEX. Аналітика.
Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH
Сучасний ринок високих технологій і комплексного лабораторного
обладнання – це платформа, ефективна діяльність якої потребує єдності та чіткої
взаємодії наукових установ, виробників й споживачів.
У зв’язку з цим особливої актуальності в Україні набуває напрям 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 й бачення
розвитку різних галузей науки і промисловості в контексті сучасних світових
тенденцій.
Сподіваюся, що широкий спектр наукових розробок, наукоємного
технологічного та лабораторного обладнання, який буде продемонстровано в
експозиційній частині виставки, значною мірою здатний забезпечити потреби
науковців та виробників й у подальшому надасть можливість впровадити
найсучасніші науково-технічні рішення в економіку України.
Щиро бажаю всім учасникам та відвідувачам ХIІI Міжнародної виставки
LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH плідної роботи,
налагодження нових ділових контактів, успіхів у професійній діяльності.

А.Г. Загородній,
Президент Національної академії наук України
академік НАН України
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Dear colleagues!
It is a great honor and great pleasure for me to
congratulate you on the start of the XIII International
Exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory.
Biotechnologies. HI-TECH
The modern market of high technologies and complex laboratory equipment is a
platform, the effective activity of which requires unity and clear interaction of scientific
institutions, producers and consumers.
In this regard, the direction of improvement and development of marketing activities,
which is aimed at the active promotion of new technologies in the market environment,
becomes especially important in Ukraine.
International Exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnologies. HI-TECH is
a professional platform for promoting innovative and technical solutions for most industries
in Ukraine, finding partners and investors. The participation of international and domestic
companies in the work of this exhibition gives specialists the opportunity to publish their
achievements and visions of the development of various branches of science and industry
in the context of modern world trends.
I hope that a wide range of scientific developments, science-intensive technological
and laboratory equipment, which will be demonstrated in the exhibition part, will be able
to meet the needs of scientists and manufacturers and further provide the opportunity to
implement the latest scientific and technical solutions in Ukraine's economy.
I sincerely wish all participants and visitors of the XIII International Exhibition
LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnologies. HI-TECH fruitful work, establishing
new business contacts, success in professional activities.

A.G. Zagorodny,
President of the National Academy of Sciences of Ukraine
Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine
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МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LABORATORY MEDICINE

Шановні колеги!
Від імені Національної академії медичних наук
України, як одного з організаторів заходу, радий
вітати вас з відкриттям Міжнародного симпозіуму
з лабораторної медицини.
Інститути НАМН України долучилися до формування науково-практичної
програми Симпозіуму, яка дає змогу ознайомити фахівців лабораторної
медицини зі здобутками наших висококваліфікованих і авторитетних спеціалістів,
обмінятися досвідом, представити інноваційні наукові розробки, що сприятиме
розвитку галузі.
Протягом трьох днів роботи Симпозіуму експерти галузі, вітчизняні
та зарубіжні науковці й лікарі-лаборанти матимуть змогу взяти участь у
конструктивному діалозі на конференціях, семінарах, круглих столах, майстеркласах. А спеціалізована експозиція комплексних рішень для медичних
лабораторій долучить до нього виробників і дистриб’юторів, які презентують
своє обладнання в дії.
Переконаний, що кожен спеціаліст зможе отримати максимум користі для
себе, підвищити свій фаховий рівень на заходах Симпозіуму, а також ознайомитися
з найновішим лабораторним обладнанням, контрольно-вимірювальними
приладами, комплексними рішеннями, необхідними для оснащення медичних
лабораторій, реагентами, індикаторами, тест-системами і реактивами, засобами
індивідуального захисту, тощо.
Плідної усім роботи, цікавих і корисних ділових контактів, нових знань!

В. Цимбалюк
Президент Національної академії медичних наук України, академік
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INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LABORATORY MEDICINE

Dear colleagues!
On behalf of the National Academy of Medical
Sciences of Ukraine, as one of the organizers of the
event, I am pleased to welcome you to the opening
of the International Symposium on Laboratory
Medicine.
The Institutes of the NAMS of Ukraine have joined in the development of the
research-to-practice programme of the Symposium, which allows to introduce the
achievements of our highly qualified and reputable experts to the specialists of
laboratory medicine, to exchange experience, to present innovative scientific results
that will contribute to the development of the industry.
During three operational days the Symposium will be held, industry experts,
domestic and foreign researches and clinical laboratory scientists will be able to
participate in a productive dialogue at conferences, seminars, round table discussions
and workshops. The dedicated display of integrated solutions for medical laboratories
will attract manufacturers and distributors to showcase their equipment in action.
I am convinced that every specialist will have an opportunity to benefit, increase
their professional level at the Symposium events, as well as to get acquainted with the
latest laboratory equipment, diagnostic instrumentation, integrated solutions necessary
for the medical laboratories facilities, reagents, indicators, test systems and chemical
agents, personal protective equipment, etc.
I wish everyone fruitful work, wide network of contacts and new knowledge!

V. Tsymbalyuk
President of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Academician
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XIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABCOMPLEX
XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX

Вельмишановні організатори, учасники та гості!
Від імені Національної академії аграрних наук України та від себе особисто
щиросердно вітаю з відкриттям ХIII Міжнародної виставки LABComplEX.
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HІ-TECH, яка гостинно відкриває свої
двері для українських і закордонних фахівців, усіх, хто цікавиться розвитком
лабораторної справи.
Надзвичайно важливою є інтеграція сучасних знань і здобутків лабораторної
галузі в агропромислову сферу. Як відомо, це один із ключових секторів економіки
України, що потребує постійної модернізації, запровадження інновацій. В умовах
високої конкуренції важливо експортувати якісну сільгосппродукцію, ретельно
перевіряти імпортовані товари. А це нерозривно пов’язано саме зі здобутками у
сфері лабораторного обладнання.
Бажаю успіхів вченим різних галузей науки в отриманні нових знань,
застосуванні новітніх наукових приладів, інструментів та технологій в Україні.
Впевнений, що ділові програми Виставки, демонстрація можливостей
сучасної приладної бази та її придбання науковими установами сприятимуть
розвитку аграрної науки та агровиробництва на інноваційній основі.

Я.М. Гадзало,
Президент Національної академії аграрних наук України,
академік НААН
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XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX

Dear organizers, participants and guests!
On behalf of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine and myself, I sincerely
congratulate you on the opening of the XIII International Exhibition LABComplEX. Analytics.
Laboratory. Biotechnologies. HI-TECH, which hospitably opens its doors to Ukrainian and
foreign specialists, all who are interested in the development of laboratory work.
The integration of modern knowledge and achievements of the laboratory industry
into the agro-industrial sphere is extremely important. As you know, this is one of the key
sectors of Ukraine's economy that needs constant modernization, innovation. In conditions
of high competition, it is important to export quality agricultural products, to carefully
inspect imported goods. And this is inextricably related to the achievements in the field of
laboratory equipment.
I wish success to scientists from various branches of science in obtaining new knowledge,
using the latest scientific instruments, tools and technologies in Ukraine.
I am confident that the business programs of the Exhibition, the demonstration of the
capabilities of modern equipment and its acquisition by scientific institutions will contribute
to the development of agricultural science and agricultural production on an innovative
basis.

Yaroslav M. Gadzalo,
President of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
Academician of NAAS
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XI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА PHARMATECHEXPO
XI INTERNATIONAL EXHIBITION PHARMATECHEXPO

Шановні колеги!
Щиро вітаю учасників та відвідувачів ХI Міжнародної виставки обладнання та
технологій для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo!
Протягом останніх двох років фармацевтична галузь переживає стрімкий
підйом. Світова пандемія спричинила нові наукові розробки, появу інноваційних
ліків і вакцин, збільшення кількості клінічних досліджень, подальший розвиток
медичних технологій.
Виклики сучасності потребували нових форм комунікації державних органів
з виробниками, розробниками та науковцями, прозорих механізмів у прийнятті
рішень, єдності та чіткої взаємодії. Разом стояти на сторожі здоров’я громадян і
робити все, щоб українці мали якісні, безпечні та ефективні ліки – місія, яку ми
втілюємо з гідністю.
Серед учасників цьогорічної виставки PHARMATechExpo – сотні
представників вітчизняних і міжнародних фармацевтичних компаній. Це доказ
того, що українські фармвиробники готові до подальшого самовдосконалення,
покращення виробництв і продукції. Ваша участь у роботі виставки – ще одна
можливість оприлюднити свої здобутки, презентувати власне бачення розвитку
галузі, познайомитися з новітніми технологіями та світовими тенденціями. І
звичайно, знайти однодумців, партнерів і спонсорів для втілення яскравих
стартапів.
Впевнений, що знання, здобуті під час виставки, стануть для вас сходинкою до
нових професійних досягнень, сприятимуть модернізації ваших фармацевтичних
підприємств і розвитку фармацевтичної галузі України в цілому.
Бажаю всім вам успіхів, творчого натхнення та відкриття нових рецептур у
подоланні викликів сучасності!

З повагою,
Михайло Бабенко
Директор Державного експертного центру МОЗ України
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XI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА PHARMATECHEXPO
XI INTERNATIONAL EXHIBITION PHARMATECHEXPO

Dear colleagues!
I sincerely congratulate the participants and visitors of XI International Exhibition of
Equipment and Technologies for Pharmaceutical Industry PHARMATechExpo!
Over the past two years, the pharmaceutical industry has experienced a rapid recovery.
The world pandemic caused new scientific developments, the emergence of innovative
drugs and vaccines, an increase in clinical research, and the further development of medical
technologies.
The challenges of our time required new forms of communication between government
bodies and manufacturers, developers and scientists, transparent mechanisms in decisionmaking, unity and clear interaction. To stand together to guard the health of citizens and to
do everything so that Ukrainians have high-quality, safe and effective medicine is a mission
that we embody with dignity.
Among the participants of the current exhibition PHARMATechExpo are hundreds of
representatives of domestic and international pharmaceutical companies. This is proof
that Ukrainian pharmaceutical manufacturers are ready for further self-improvement,
improvement of production and products. Your participation in the exhibition is another
opportunity to publicize your achievements, present your vision of the development of the
industry, get acquainted with the latest technologies and world trends. And, of course, find
like-minded people, partners and sponsors to embody bright startups.
I am sure that the knowledge acquired during the exhibition will become a stepping
stone for you to new professional achievements, to contribute to the modernization of
your pharmaceutical enterprises and to the development of the pharmaceutical industry
of Ukraine as a whole.
I wish you all success, creative inspiration and the discovery of new recipes in overcoming
the challenges of our time!

Regards,
Mikhail Babenko
Director of the State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine

OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA

19

XI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА PHARMATECHEXPO
XI INTERNATIONAL EXHIBITION PHARMATECHEXPO

Шановні учасники та відвідувачі!
Від імені державного підприємства «Український науковий фармакопейний
центр якості лікарських засобів» МОЗ України та від себе особисто щиро
вітаю з відкриттям ХI Міжнародної виставки обладнання та технологій для
фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo.
Стандарти якості, які розробляє наше підприємство − є вагомим внеском у
розвиток фармацевтичної галузі України і сприяють інтегруванню нашої країни
у світовий фармацевтичний ринок. Місія фармакопейного центру спрямована на
задоволення потреб суспільства в ефективних, безпечних і якісних лікарських
засобах.
Дуже цінно, що існують такі заходи, як PHARMATechExpo. Це важливий
майданчик, який за роки існування набув визнання серед представників
фармацевтичної спільноти та став професійною платформою для обміну досвідом
між провідними вітчизняними та іноземними фахівцями. Саме тут учасники мають
змогу налагодити ділові зв’язки з виробниками та постачальниками оснащення,
отримати найактуальнішу інформацію щодо новинок обладнання.
Щиро вірю, що цьогорічна зустріч стане потужним імпульсом до подальшого
розвитку і процвітання галузі.
Бажаю Вам успіхів, новаторських ідей і наполегливості.

Олександр Гризодуб,
Директор ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських
засобів» МОЗ України
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Dear participants and visitors!
On behalf of the State Enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality
of Medicines" of the Ministry of Health of Ukraine and myself, I sincerely congratulate you
on the opening of the XI International Exhibition of equipment and technologies for the
pharmaceutical industry PHARMATechExpo.
The quality standards developed by our company are a significant contribution to the
development of the pharmaceutical industry of Ukraine and contribute to the integration
of our country into the world pharmaceutical market. The mission of the Pharmacopoeial
Center is aimed at meeting the needs of society in effective, safe and high-quality medicines.
It is very valuable that there are events such as PHARMATechExpo. This is an important
platform, which over the years has gained recognition among the pharmaceutical
community and has become a professional platform for exchanging experiences between
leading domestic and foreign experts. Here the participants have the opportunity to
establish business relationships with manufacturers and suppliers of equipment get the
latest information on new equipment.
I sincerely believe that this year's meeting will be a powerful impetus for further
development and prosperity of the industry.
I wish you success, innovative ideas and perseverance.

Olexandr Gryzodub,
Director of the State Enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of
Medicines" of the Ministry of Health of Ukraine
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XIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABCOMPLEX
XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX

Шановні учасники й гості міжнародної
виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. HI-TECH!
Від імені державного підприємства «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» вітаю з
відкриттям XIII Міжнародної виставки LABComplEX!
У сучасному світі лабораторні дослідження є щонайважливішими у
забезпеченні якості та безпечності продукції. Ефективний розвиток неможливо
забезпечити без застосування нових знань та інноваційних технологій, що дають
змогу підвищувати якість виробленої продукції.
Саме LABComplEX допомагає фахівцям та установам лабораторної справи
отримати найактуальнішу інформацію лабораторної галузі, обмінюватися
своїми напрацюваннями, ділитися досвідом, налагоджувати ділові зв’язки
з виробниками та постачальниками лабораторного обладнання. Це сприяє
підвищенню загального рівня обізнаності та професійності, впровадженню
високоефективних виробничих технологій, створює сприятливі умови для
просування і поширення передових ідей та інновацій, що підвищують якість
продукції.
Шановні колеги, бажаю всім отримати міцні теоретично-практичні основи від
участі у виставці, найсвіжішу корисну інформацію з перших вуст щодо сучасної
лабораторної справи.
Бажаю вам успіхів і завзяття, новаторських ідей і наполегливості, аби втілити
їх у життя!

Дмитро САБАТОВИЧ,
Генеральний директор ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
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Dear participants and guests of the International
Exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory.
Biotechnologies. HI-TECH!
On behalf of State Enterprise UKRMETRTESTSTANDART let me congratulate you on
the start of the 13th International Exhibition LABComplEX!
In the modern world laboratory research plays a critical role in ensuring the quality
and safety of products. Effective development cannot be achieved without the use
of new knowledge and innovative technologies that allow to improve the quality of
manufactured products.
It is LABComplEX that helps laboratory specialists and institutions obtain the most
up-to-date information in the laboratory field, share their results, experiences and
establish business relations with manufacturers and suppliers of laboratory equipment.
It will help raise the general level of awareness and professionalism, implement highly
effective production technologies, create favorable conditions for the promotion and
dissemination of advanced ideas and innovations increasing the quality of products.
Dear colleagues, I wish everyone to receive a strong theoretical and practical
basis, the latest useful first-hand information on the current laboratory business from
participation in the exhibition.
I wish you success and perseverance, innovative ideas and steadfastness to put
them into practice!

Dmytro Sabatovych,
Director General of SE UKRMETRTESTSTANDART
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Шановні колеги!
Вітаю вас із важливою подією у житті фахівців лабораторної служби –
відкриттям Міжнародного симпозіуму з лабораторної медицини! Цього року ми
маємо масштабний захід, який сприятиме підвищенню кваліфікації лабораторних
працівників, залучених у здійснення різних видів медичної діяльності,
працівників інших спеціальностей, допоможе у вирішенні проблемних питань
сучасних напрямів лабораторної медицини та медичної галузі в цілому.
Під час низки заходів спеціальної програми будуть обговорені найважливіші
та найактуальніші теми галузі, представлені новітні розробки. Також учасники
матимуть змогу удосконалити методи своєї роботи, отримати фахові
консультації від відомих експертів лабораторної галузі. Потужна експозиція
успішно доповнить науково-практичну частину конгресу. На цій платформі
можна ознайомитися з продукцією світових лідерів у розробленні та
впровадженні інноваційних лабораторних технологій та обладнання, встановити
ділові контакти, зробити вибір оптимальної технології та обладнання, отримуючи
інформацію безпосередньо від розробників чи їх представників, та беручи
участь у наукових та освітніх заходах.
В рамках прийдешнього симпозіуму Спеціалізованою державною установою
«Український центр трансплант-координації» організовано два освітні заходи.
Фахова школа «Прикладні питання організації та забезпечення роботи
трансплант-координатора» призначена для підвищення рівня кваліфікації
всіх спеціалістів, пов’язаних з наданням медичної допомоги із застосуванням
трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією, а фахова
школа «Прикладні питання діяльності суб’єкту системи крові» призначена для
підвищення кваліфікації всіх спеціалістів, пов’язаних із діяльністю із заготівлі,
переробки, тестування, зберігання та розподілу донорської крові та компонентів
крові, а також наданням трансфузіологічної допомоги.
Сподіваюся, що нові знання та досвід допоможуть сформувати єдиний підхід
і сконцентрувати всі зусилля на наданні доступних і якісних медичних послуг
населенню країни.
Тому, щиро бажаю усім учасникам наснаги, мудрості, плідної роботи,
виваженості у прийнятті рішень й сміливості для їх втілення!

Дмитро Коваль
Генеральний директор
Спеціалізованої державної установи
«Український центр трансплант-координації»
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Dear colleagues!
I congratulate you on an important event in the life of laboratory specialists – the
opening of the International Symposium on Laboratory Medicine! This year we have
a large-scale event that will contribute to the improvement of the qualifications of
laboratory workers involved in various types of medical activity, employees of other
specialities will help to solve problems in areas of laboratory medicine and the medical
industry in general.
During several events of the special program, important and current topics of the
industry will be discussed; the latest developments will be presented. Participants
will also be able to improve their working methods, receive professional advice from
well-known laboratory industry experts. A powerful exposition will successfully
complement the scientific and practical part of the congress. On this platform, you
can get acquainted with the products of world leaders in the development and
implementation of innovative laboratory technologies and equipment, establish
business contacts, make a choice of optimal technology and equipment, receiving
information directly from developers or their representatives, and participating in
scientific and educational events.
Within the framework of the forthcoming symposium, the Specialized State
Institution “Ukrainian Transplant Coordination Center” organized two educational
events. The Professional School “Applied the organization and support of the transplant
coordinator” is intended for improvement of the level of qualification of all specialists
involved in providing medical assistance with the application of transplantation and
carrying out activities, related to transplantation. The Professional School “Applied
issues of the activities of subjects of the blood system” is designed to improve the
skills of all professionals involved in the procurement, processing, testing, storage
and distribution of donor blood and blood components, as well as the provision of
transfusion care.
I hope that new knowledge and experience will help to form a unified approach
and concentrate all efforts on providing affordable and quality medical services to the
population of the country.
Therefore, I sincerely wish all participants inspiration, wisdom, fruitful work,
balanced decision-making and courage to implement them!

Dmytro Koval
Chief Executive Officer
Specialized State Institution
“Ukrainian Transplant Coordination Center”
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МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LABORATORY MEDICINE

Вельмишановні колеги!
Прийміть мої теплі вітання з нагоди відкриття Міжнародного симпозіуму з
лабораторної медицини!
Національний університет охорони здоров`я України імені П. Л. Шупика, як
один з організаторів Симпозіуму, докладає значних зусиль для забезпечення
актуальності науково-практичної програми, а також з радістю залучає зарубіжних
колег у якості доповідачів.
Цього року кафедри НУОЗ імені П. Л. Шупика підготували для спеціалістів
лабораторної галузі професійні конференції та семінари, основним завданням
яких є формування єдиного підходу та консолідація зусиль, спрямованих на
надання доступних і якісних лабораторних послуг населенню нашої країни.
Експозиція зарубіжних та вітчизняних компаній успішно доповнює науковопрактичну частину Симпозіуму. На цій платформі можна ознайомитися з
продукцією світових лідерів у галузі постачання обладнання і розробок для
лабораторій, встановити ділові контакти, зробити правильний вибір, попередньо
дізнавшись про переваги обладнання та взявши участь у презентаціях.
Бажаю організаторам і гостям Симпозіуму й надалі направляти свій талант і
професійну майстерність на примноження здобутків в ім'я розвитку лабораторної
медицини. Творчих успіхів Вам, продуктивних знайомств, розвитку і процвітання!

Юрій ВОРОНЕНКО,
доктор медичних наук, професор, академік НАМН України,
ректор НУОЗ імені П. Л. Шупика
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Dear colleagues!
Please accept my warm congratulations on the occasion of the International Symposium
on Laboratory Medicine!
Shupyk National Healthcare University of Ukraine, as one of the organizers of the
Symposium, makes great efforts to ensure the relevance of the scientific and practical
program, and gladly invites foreign colleagues to present.
This year, the Departments of Shupyk National Healthcare University of Ukraine
has prepared professional grounds for conferences and seminars for the specialists of
the laboratory sphere, the main tasks of which are to guide a unified approach and to
consolidate efforts aimed at providing affordable and quality laboratory services to the
population of our country.
The powerful exposure of foreign and domestic companies will successfully complement
the scientific and practical part of the Symposium. This is the platform where one can
get acquainted with the products of world supply leaders in the field of equipment and
elaborations for laboratories, establish business contacts and make choice having studied
all advantages of the equipment by participating in numerous presentations.
I hope, the organizers and all participants of the Symposium will continue to focus
their talents and professional skills on the increase of achievements for the sake of
laboratory medicine development. I wish everyone further success, efficient acquaintances,
development and prosperity!

Y.V. Voronenko,
Dr. habil. med., professor, academician of the NAMS of Ukraine,
Rector of the Shupyk National Healthcare University of Ukraine
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МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ З ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ
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Шановні колеги,
вітаю вас з початком роботи Міжнародного
симпозіуму з лабораторної медицини!
Цього року на міжнародному рівні організатори заходу разом з Національною
академією медичних наук України проводять Міжнародний симпозіум з
лабораторної медицини присвячений повсякденній роботі та перспективі
діяльності наукових та діагностичних лабораторій.
Це чудова можливість ознайомитися з останніми досягненнями у сегменті
діагностичних технологій, налагодити партнерські зв’язки, поділитися
напрацюваннями з колегами. Це – 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 науковопрактичне наповнення. Зокрема, запланована низка заходів, де до уваги
аудиторії пропонуються цікаві виступи на актуальні теми.
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 компаній-виробників 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! Впевнена, що ми ще не один раз будемо збиратися
на семінарах і Українській лабораторній школі. Будемо радіти здобуткам один
одного.
Бажаю всім здоров’я та плідної співпраці.

Т.І. Гавриленко,
професор, д.б.н.,
керівник міжінститутського лабораторного Референтного центру
НАМН України
віце-президент Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної
медицини
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Dear colleagues,
I congratulate you on the opening of the International
Symposium on Laboratory Medicine!
This year at the international level, the organizers of the event together with the
National Academy of Medical Sciences of Ukraine hold the International Symposium on
Laboratory Medicine, devoted to the everyday work and future activities of research and
diagnostic laboratories.
It is a great opportunity to get acquainted with the latest achievements in the segment of
diagnostic technologies, to establish partnerships, and share best practices with colleagues.
This is an outstanding event for experts in the field of laboratory medicine. The exhibition
showcases the best products of the world leaders in the manufacture of equipment for
laboratories. The representatives of the companies will provide detailed information on the
technical characteristics and advantages of the equipment, the peculiarities of its use. Such
professional advice helps easily choose the optimum alternative.
The program of the event, in addition to interesting exposition, suggests a strong
scientific and practical content. In particular, a number of events are planned which offer the
audience interesting presentations on relevant topics. This year the scientific community are
invited to join the discussion of the quality indicators of laboratory services and reliability
of laboratory results.
If you want not only to learn about the latest equipment, but to use it, you will be
provided with this opportunity in Ukrainian Laboratory School. Its participants will receive
expert consultations of NAMS Laboratory and Metrology Service specialists, NAMS InterInstitute Reference Laboratory Center specialists, the specialists of leading companiesmanufacturers of equipment, and also will visit master classes on operating equipment:
automatic biochemical analyzers, hematology analyzers, automatic coagulometers,
hemostasis analyzers, immunoassay analyzers; to identify the features of the use of
chemiluminescence and other techniques on new equipment.
The issue of primary care setting will be of critical concern. These and other issues will
be discussed during this event.
Dear friends! Colleagues! I have every confidence that we will gather for seminars and
Ukrainian Laboratory School work on a frequent basis. We will rejoice in the achievements
of each other.
I wish you all good health and fruitful cooperation.

T.I. Havrylenko,
Professor, Chief Specialist on laboratory diagnostics of NAMS,
Vice President of the All Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine,
Head of NAMS Inter-Institute Reference Laboratory Center
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Шановні організатори, учасники та гості!
З приємністю вітаю вас із початком роботи Міжнародного симпозіуму з
лабораторної медицини!
Цей захід – чудова можливість ознайомитися з останніми досягненнями
технологій, налагодити партнерські зв’язки, поділитися напрацюваннями з
колегами, долучитись до нових трендів у реорганізації системи охорони здоров’я.
Симпозіум має стати непересічною подією для фахівців сфери лабораторної
медицини.
Сьогодні дуже важливим є належне функціонування лабораторної медицини
в Україні, адже відомо, що 70-80% інформації, необхідної для клінічних рішень,
профілактики, діагностики та лікування захворювань, надають клінічні
лабораторні дослідження, і їх значимість неухильно зростає.
Лабораторна медицина є надзвичайно складною і наукоємною галуззю. Тому
рівень підготовки сучасного спеціаліста з лабораторної медицини потребує
безперервного оновлення та удосконалення, він має оволодівати найновішими
технологіями та інноваціями. Програми підготовки таких спеціалістів постійно
вдосконалюються, відображаючи розширення сфери діяльності лабораторної
медицини, впровадження нових технологій і виникнення нових завдань.
Я впевнений, що професіоналізм, знання, досвід і високі людські якості наших
спеціалістів дають усі можливості ефективно модернізувати вітчизняну систему
охорони здоров’я й вивести українську медицину на найвищий європейський
рівень.
Бажаю учасникам плідної роботи, натхнення та нових творчих здобутків!

С.В. Клименко
д.м.н., проф.,
завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики НУОЗ України
імені П.Л. Шупика, Президент Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини
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Dear organizers, participants and guests!
I am pleased to welcome you to the beginning of the International Symposium on
Laboratory Medicine!
These grand events for the medical industry are a great opportunity to get acquainted
with the latest technological advances, establish partnerships, share experiences with
colleagues, join new trends in the reorganization of the health care system. The Symposium
should become an extraordinary event for specialists in the field of laboratory medicine.
Today, the proper functioning of laboratory medicine in Ukraine is very important,
because it is known that 70-80% of the information needed for clinical solutions,
prevention, diagnosis and treatment of diseases, provide clinical laboratory studies, and
their importance is growing.
Laboratory medicine is an extremely complex and science-intensive field. Therefore, the
level of training of a modern specialist in laboratory medicine needs constant updating and
improvement, he must master the latest technologies and innovations. Training programs
for such specialists are constantly being improved, reflecting the expansion of the scope
of laboratory medicine, the introduction of new technologies and the emergence of new
challenges.
I am convinced that the professionalism, knowledge, experience and high human
qualities of our specialists provide all the opportunities to effectively modernize the
domestic health care system and bring Ukrainian medicine to the highest European level.
I wish the participants fruitful work, inspiration and new creative achievements!

S.V. Klymenko
MD, prof. Head of the Department of Clinical Laboratory Diagnostics of the Shupyk National
Healthcare University of Ukraine
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Щиро вітаю учасників та відвідувачів
з відкриттям ХI Міжнародної виставки
обладнання та технологій для фармацевтичної
промисловості PHARMATechExpo та Міжнародного
фармацевтичного конгресу!
Я надзвичайно радий бути присутнім сьогодні на заході, який дає можливість
вітчизняній фармацевтичній галузі йти вперед, розвиватися, удосконалюватися,
попри всі складнощі та перепони, спричинені пандемією коронавірусної хвороби
(Covid-19). Коли не тільки українці, але й увесь світ потребує якісних, дієвих ліків
— це час задіяти всі свої сили та потужності для створення лікарської продукції
світового рівня. Саме сьогодні, відкинувши всі «але», побоювання та сумніви ми
повинні планувати створення вітчизняних вакцин!
Користуючись нагодою, як голова Наглядової ради Групи фармацевтичних
компаній «Лекхім», хочу поділитися нашим великим прагненням — це запуск
виробництва вакцин в Україні, яке ми вже почали проєктувати. ГФК «Лекхім»
готова до підписання ексклюзивної угоди із провідною компанією з Китаю.
Ми плануємо Першу чергу — 30 мільйонів шприців разового застосування
— запустити в першому кварталі 2022 року. Другу чергу — через 2-3 роки.
Гадаю, що за 5 років буде освоєно повне виробництво вакцин. На першому
етапі це буде виробництво вакцини проти COVID, сезонного грипу. З 2022
року ми отримуватимемо ліцензований концентрат вакцини і до 2025 року
вироблятимемо вакцину самі.
Взагалі українська фармацевтична галузь – є дуже потужною і завдання
Міністерства полягає в сприянні спрощення українського нормативного поля
для виходу українських ліків та медвиробів на міжнародний ринок.
Від імені Об‘єднання організації роботодавців медичної та мікробіологічної
промисловості України, яке цього року стало співорганізатором ХI Міжнародної
виставки PHARMATechExpo, хочу висловити велику вдячність групі компаній LMT
за всі роки існування виставки-проєкту, котрий робить вагомий внесок в розвиток
та становлення українських фармацевтичних компаній на міжнародному рівні.
Надзвичайно вдячні організаторам заходів Конгресу за працю, старання і віру в
найкраще майбутнє фармацевтичної промисловості України. Вірю, що це лише
початок нашої співпраці, попереду багато спільних завдань та проєктів.
Також хочу подякувати усім учасникам та відвідувачам виставки за бажання
мотивуватися, ставити нові цілі та знаходити партнерів на PHARMATechExpo.
Бажаю вам конструктивних обговорень, позитивних вражень, успіху у пошуку
дієвих рішень, готовності слухати і бути почутим!

В.К. Печаєв,
Президент Об‘єднання організації роботодавців медичної та мікробіологічної
промисловості України
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I sincerely congratulate the participants and visitors
with the opening of the XI International Exhibition of
Equipment and Technologies for the Pharmaceutical
Industry PHARMATechExpo and the International
Pharmaceutical Congress!
I am extremely pleased to be present today at the event, which enables the domestic
pharmaceutical industry to move forward, to develop, to improve, despite all the difficulties
and obstacles caused by the coronavirus pandemic (Covid-19). When not only Ukrainians,
but the whole world needs high-quality, effective medicines, it is time to use all our strength
and capacity to create world-class medicines. Today, rejecting all the "buts", fears and
doubts, we must plan to create domestic vaccines!
Taking this opportunity, as the Chairman of the Supervisory Board of the Group of
pharmaceutical companies "Lekhim", I would like to share our great aspiration - to launch
vaccine production in Ukraine, which we have already begun to create. Lekhim is ready to
sign an exclusive agreement with a leading company from China. We plan to launch the first
phase - 30 million disposable syringes - in the first quarter of 2022. Second turn - in 2-3 years.
I think that in 5 years the full production of vaccines will be mastered. In the first stage, it will
be the production of a vaccine against COVID, a seasonal flu. From 2022, we will receive a
licensed vaccine concentrate and by 2025 we will produce the vaccine ourselves.
In general, the Ukrainian pharmaceutical industry is very powerful and the task of the
Ministry is to facilitate the simplification of the Ukrainian regulatory framework for the entry
of Ukrainian drugs and medical products on the international market.
On behalf of the Association of Employers of Medical and Microbiological Industry of
Ukraine, which this year co-organized the XI International Exhibition PHARMATechExpo,
I would like to express my gratitude to the LMT group for all the years of the exhibitionproject, which makes a significant contribution to the development and formation of
Ukrainian pharmaceutical companies at the international level. We are extremely grateful
to the organizers of the Congress for their work, diligence and faith in the best future of
the pharmaceutical industry of Ukraine. I believe that this is just the beginning of our
cooperation, there are many common tasks and projects ahead.
I would also like to thank all the participants and visitors of the exhibition for their desire
to motivate, set new goals and find partners at PHARMATechExpo. I wish you constructive
discussions, positive impressions, success in finding effective solutions, readiness to listen
and be heard!

V.K. Pechaev,
President of the Association of Employers of the Medical and Microbiological Industry of
Ukraine
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МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА «УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ»
INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION PACKAGING & LABELLING

Шановні учасники та гості!
Від імені редакції журналу «Упаковка» та Клубу пакувальників України вітаю
вас з відкриттям XI міжнародної виставки PHARMATECHEXPO.
Виставка «УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ» започатковується в Україні у досить
непростих умовах. Світовому загалу давно відомо, що однією з важливих функцій
упаковки є захисна, що дуже яскраво проявилося під час пандемії COVID-19. Ця
та інші функції упаковки є важливими для пакування фармацевтичної продукції, а
пакувальна галузь взагалі визначає рівень розвитку тієї чи іншої країни. Останні
роки ми мали змогу спостерігати в Україні справжній пакувальний бум. Головне,
що в пакувальну галузь прийшли інвестиції, в тому числі українські.
Не вагаючись відмічу, що такий розвиток пакувальної галузі України не мав
би місця без розвитку інформативного простору. Саме інформація, в тому числі
на виставкових форумах в різних містах України дозволяє «себе показати та на
інших подивитись», ознайомитись з сучасними матеріалами, технологіями та
обладнанням, знайти нових партнерів, провести ділові зустрічі та підписати нові
контракти.
Клуб пакувальників України та редакція журналу «Упаковка» завжди сприяє
розвитку ефективних інструментів маркетингу, до яких відносяться і виставки.
Ми з задоволенням підтримуємо цю виставку.
Бажаю учасникам та гостям виставки плідної роботи та удачі!

Вероніка Халайджі,
Президент Клубу пакувальників України,
Директор журналу «Упаковка»
к.т.н.
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Dear Participants and Guests!
On behalf of the editorial board of Packaging magazine and the Packers Club
of Ukraine, I congratulate you on the opening of the XI International Exhibition
PHARMATECHEXPO.
The PACKAGING AND LABELING exhibition is established in Ukraine in rather
difficult conditions. The world has long known that one of the important functions of
packaging is protective, which was very evident during the COVID-19 pandemic. This
and other packaging functions are important for the packaging of pharmaceutical
products, and the packaging industry in general determines the level of development
of a country. In recent years, we have had the opportunity to see a real packaging boom
in Ukraine. The main thing is that packaging industry, including Ukrainian ones, has got
investments.
Without hesitation, I note that such development of the packaging industry in
Ukraine would not have taken place without the development of information field. It
is information, including at exhibition forums in different cities of Ukraine, that allows
you to “show yourself and look at others”, get acquainted with modern materials,
technologies and equipment, find new partners, hold business meetings and sign new
contracts.
The Packers Club of Ukraine and the editorial board of Packaging magazine always
promote the development of effective marketing tools, which include exhibitions. We
are happy to support this exhibition.
I wish the participants and guests of the exhibition fruitful work and good luck!

Veronika Khalaidzhi,
President of the Packers Club of Ukraine,
Director of Packaging magazine
Candidate of Technical Sciences
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Шановні організатори, учасники та відвідувачі!
Радий вітати вас із відкриттям ХI Міжнародної виставки обладнання та
технологій для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo!
Приємно відзначити, що Асоціація «Виробники ліків України», яка об’єднує
провідні фармацевтичні вітчизняні підприємства – активний учасник щорічних
Міжнародних виставок обладнання та технологій для фармацевтичної
промисловості PHARMATechExpo.
Міжнародна виставка PharmaTechExpo в Україні – це сучасний професійний
майданчик показу інноваційних технічних рішень для фармацевтичної галузі,
обміну думками провідних фахівців галузі, пошуку партнерів та інвесторів. Власне,
це унікальна платформа, де представлено повний процес фармацевтичного
виробництва – від розробки субстанцій, контролю якості сировини та готових
лікарських засобів, обладнання для виробництва фармацевтичних препаратів
і лабораторного, від пакувальних технологій до транспортування та зберігання
лікарських засобів.
Варто та й приємно відзначити, що вітчизняна фармацевтична промисловість
останні роки приділяє значну увагу, вкладаючи немалі кошти, в розвиток
фармакологічної науки, прогресивних технологій – і це заслуговує уваги на
міжнародних заходах. Не заперечуємо, що залюбки вчимося і знайомимося з
досягненнями колег, зокрема, і на PHARMATechExpo.
Впевнений, що усім, хто чаклує над досконалістю найсучаснішого
виробництва, фахівцям, чия продукція стає оберегом здоров’я – проведення
такого заходу додасть знань та ідей, та й нашим заводам, є що показати.
Зичимо успіхів в організації та проведенні виставки в одинадцятий раз!

Петро Багрій,
Президент Асоціації «Виробники ліків України»
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Dear organizers, participants and colleagues!
I am honoured to welcome you on the opening of the XI International Exhibition of
Equipment and Technologies for the Pharmaceutical Industry — PHARMATechExpo!
It is pleasant to note that the Association of Manufacturers of Medications of Ukraine
that brings together the leading domestic pharmaceutical companies actively participates
in the PHARMATechExpo - the International Exhibition of Equipment and Technologies for
the Pharmaceutical Industry.
The PHARMATechExpo International Exhibition is a modern professional platform to
demonstrate the innovative technical solutions for the pharmaceutical industry, enabling
the leading industry experts to exchange views, as well as enabling the participants to find
partners and investors. Actually, it is a unique platform presenting the entire pharmaceutical
production process - starting with the substance development, the raw material and
ready-to-use medicinal product quality assurance, the equipment for the production of
pharmaceuticals and the laboratory equipment, the packaging technology and ending with
the medicinal product transportation and storage.
It is both worth and pleasant to note that the national pharmaceutical industry has
been paying considerable attention, investing considerable funds in the development of
the pharmacological science, the advanced technologies in recent years. It is the fact that
the attention shall be paid to at the international events. We do not deny that we love to
study and learn the achievements of colleagues, in particular, at PHARMATechExpo.
I am sure that holding this event will provide all professionals conjuring up the
perfection of the most modern production, whose products become the talisman of health,
with new knowledge and ideas, while our factories have something to show as well.
We wish you success in organising and holding the eleventh exhibition!

Petro Bahrii,
the President of the Association of Manufacturers of Medications of Ukraine
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Шановні партнери, учасники, гості!
Від щирого серця вітаю вас на XIII Міжнародній виставці LABComplEX.
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH, Міжнародному Симпозіумі з
лабораторної медицини, XI Міжнародній виставці обладнання та технологій для
фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo, Міжнародній спеціалізованій
виставці «Упаковка та Маркування», Міжнародній спеціалізованій виставці
Технології «Чистих приміщень».
Попри загрозу, яка спіткала весь світ, у тому числі і нас, українців, я безмежно
вдячний усій нашій сильній команді групи компаній LMT, вірним партнераморганізаторам, бізнесу, усім небайдужим, хто підтримав наші заходи словом чи
ділом, допомагав і ділився корисним досвідом навіть в ці непрості часи.
Заходи давно набули статусу головних подій галузі в Україні, що об’єднують
навколо себе представників органів влади та бізнесу, провідних фахівців та
науковців як з України, так і з інших країн світу.
Відвідувачам будуть представлені всесвітньо відомі торгові марки
інноваційного професійного обладнання і технології для лабораторій різних
галузей промисловості, науково-дослідної сфери та фармацевтичного
виробництва.
Вперше у цьому році відбудеться Міжнародна спеціалізована виставка
«Упаковка та Маркування», на якій спеціалісти ознайомляться з новинками
пакувального обладнання, маркувальним устаткуванням і для нанесення коду,
обладнанням для тестування і контролю, сировиною та витратними матеріалами
для виготовлення упаковки, обладнанням для виробництва тари та упаковки
та іншим. Для фахівців пакувальної індустрії відбудуться науково-практичні
конференції на яких розглядатимуться актуальні питання галузі.
Формуючи наукову програму виставок, надаємо перевагу питанням
«на часі» й запрошуємо найавторитетніших лекторів. Кожен захід — чи то
галузева конференція, чи профільний семінар — не констатує сухі факти, а
передбачає можливість живого спілкування, де учасники обмінюються досвідом,
налагоджують партнерські стосунки, обговорюють світові тренди.
Я впевнений, що знання, здобуті вами під час виставок стануть сходинкою
до нових професійних досягнень, модернізації лабораторій, фармацевтичних
підприємств і розвитку галузей загалом.
Бажаю партнерам, учасникам, організаторам заходів та гостям міцного
здоров`я, плідної співпраці, професійного спілкування, корисних знайомств!

Вадим Ткаченко,
Генеральний директор Групи компаній LMT
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Dear partners, participants, guests!
I sincerely congratulate you at the XIII International Exhibition LABComplEX.
Analytics. Laboratory. Biotechnologies. HI-TECH, international symposium on
laboratory medicine, XI International Exhibition of Equipment and Technologies for
the Pharmaceutical Industry PHARMATechExpo, International Specialized Exhibition
"Packaging and Labeling", International Specialized Exhibition "Clean Rooms
Technologies".
Despite the threat that befell the whole world, including us, Ukrainian, I am
infinitely grateful to all our strong team of the LMT Group of Companies, loyal
partners-organizers, business, all who are not indifferent who supported our events
in word or deed, helped and shared useful experience even in these difficult times.
Events have long received the status of the main events of the industry in Ukraine,
uniting around themselves representatives of government and business, leading
experts and scientists from both Ukraine and other countries of the world.
Visitors will be presented with world-famous brands of innovative professional
equipment and technologies for laboratories of various industries, research and
development and pharmaceutical production.
For the first time this year, the International Specialized Exhibition "Packaging
and Labeling" will take place, where specialists will get acquainted with the latest in
packaging equipment, marking and code equipment, testing and control equipment,
raw materials and consumables for the manufacture of packaging, equipment for the
production of containers and packaging and others. For specialists of the packaging
industry, scientific and practical conferences will be held at which topical issues of the
industry will be considered.
Forming the scientific program of exhibitions, we give preference to questions
"on time" and we invite the most authoritative lecturers. Each event - either an
industry conference or a profile seminar - does not state the dry facts, but provides an
opportunity for live communication, where participants share experiences, establish
partnerships, discuss global trends.
I am sure that the knowledge you gained during the exhibitions will become a
stepping stone to new professional achievements, modernization of laboratories,
pharmaceutical enterprises and the development of industries in general.
I wish partners, participants, event organizers and guests good health, fruitful
cooperation, professional communication, useful acquaintances!

Vadim Tkachenko,
General Director of the LMT Group of Companies
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ТА ДІЛОВА ПРОГРАМИ
XIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABCOMPLEX АНАЛІТИКА
ЛАБОРАТОРІЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ HI-TECH
SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS PROGRAMS
OF THE XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX ANALYTICS.
LABORATORY. BIOTECHNOLOGIES. HI-TECH

XIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABCOMPLEX
XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА*
XIІІ МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ
LABCOMPLEX. АНАЛІТИКА.
ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HI-TECH
МІЖНАРОДНОГО СИМПОЗІУМУ З
ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ

SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM* OF THE
XIII INTERNATIONAL EXHIBITION
LABCOMPLEX ANALYTICS. LABORATORY.
BIOTECHNOLOGIES. HI-TECH
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
LABORATORY MEDICINE

ІІ МІЖНАРОДНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
КОНГРЕСУ

ІІ INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
CONGRESS

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА АГРАРНИЙ СЕКТОР

FOOD INDUSTRY AND AGRICULTURAL SECTOR

19 жовтня
14.00-17.00
Зал №5

Науково-практична конференція
«Екологія та безпечність
харчових продуктів і води»

19 October
14.00-17.00
Зал №5

Організатор: Інститут
післядипломної освіти
Національного університету
харчових технологій
19 жовтня
11.00-17.00
Зал №3

Конференція «Сучасні
лабораторні рішення»

20 жовтня
14.00-16.00
Зал №5

Семінар «Інноваційні
дослідження у тваринництві та
рослинництві»

Організатор: ТОВ «ХЛР»

Scientific-practical conference
“Ecology and Safety of Food and
Water Products “
Organizer: Institute of Postgraduate
Education of the National University
of Food Technologies

19 October
11.00-17.00
Зал №3

Conference “Modern laboratory
solutions”

20 October
14.00-16.00
Зал №5

Seminar “Innovative research in
livestock and crop production”

Organizer: HLR, LLC

Organizer: BIONIX LAB, LLC

Організатор: ТОВ «БІОНІКС ЛАБ»
ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА
19 жовтня
10.00-18.00
20 жовтня
10.00-14.00
Зал №4

20 жовтня
14.30-17.00
Зал №4
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Науково-практична конференція
з міжнародною участю «Сучасні
підходи до менеджменту
медичної лабораторії та якості
лабораторних послуг»
Організатори: Кафедра клінічної
лабораторної діагностики
Національного університету
охорони здоров’я України імені
П. Л. Шупика; ГО «Всеукраїнська
асоціація клінічної хімії та
лабораторної медицини»
Секції кафедр НУОЗ України ім.
П.Л. Шупика
Організатор: Національний
університет охорони здоров’я
України імені П. Л. Шупика
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LABORATORY MEDICINE
19 October
10.00-18.00
20 October
10.00-14.00
Зал №4

20 October
14.30-17.00
Зал №4

Scientific-practical conference with
international participation «Modern
approaches to medical laboratory
management and quality of
laboratory services»
Organizers: Department of Clinical
Laboratory Diagnostics of the
Shupyk National Healthcare
University of Ukraine; Association
of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine of Ukraine,
NGO
Department sections Shupyk
National Healthcare University of
Ukraine
Organizer: Shupyk National
Healthcare University of Ukraine
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20 жовтня
10.00-18.00
Зал №2

Круглий стіл «Аспекти підготовки
до акредитації медичної
лабораторії відповідно до ДСТУ
EN ISO 15189:2015»

20 October
10.00-18.00
Зал №2

Організатор: ТОВ «Міжнародна
школа технічного
законодавства і управління
якістю» (ISTL)

Round table “Aspects of
preparation for accreditation of
medical laboratory in accordance
with DSTU EN ISO 15189:2015”
Organizer: International School of
Technical Legislation and Quality
Management (ISTL), LLC
*Paid participation

*Участь платна
20 жовтня
10.00-18.00
Зал №6

Науково-практична конференція
«Прикладні аспекти сучасної
науки в лабораторній діагностиці
різних патологічних станів
у пацієнтів, що перенесли
COVID19»

20 October
10.00-18.00
Зал №6

Організатори: Науковокоординаційне управління та
міжінститутський Референтний
лабораторний центр НАМН
України, ГО «Всеукраїнська
асоціація клінічної хімії та
лабораторної медицини»
20 жовтня
10.00-13.00
Зал №5

Семінар «Сучасні підходи до
вирішення наукових та медичних
задач»

Organizers: Interinstitute Reference
Laboratory Centre of NAMS of
Ukraine; Association of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine
of Ukraine, NGO

20 October
10.00-13.00
Зал №5

Організатор: ТОВ «БІОНІКС ЛАБ»
21 жовтня
10.00-17.00
Зал №5

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА
ШКОЛА

21 жовтня
10.00-16.00
Зал №1

Фахова школа «Прикладні
питання організації та
забезпечення роботи
трансплант-координатора»

Організатори: НАМН
України, Лабораторна
та метрологічна служба
НАМН, Міжінститутський
Референтний лабораторний
центр НАМН, Група компаній LMT,
компанії ринку

Організатори: Міністерство
охорони здоров’я України;
Спеціалізована державна
установа «Український центр
трансплант-координації
Міністерства охорони здоров’я
України»
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Scientific-practical conference
“Applied aspects of modern
science in laboratory diagnostics
of various pathological states in
patients who have undergone
COVID 19”

Seminar “Modern approaches
to solving scientific and medical
problems”
Organizer: BIONIX LAB, LLC

21 October
10.00-17.00
Зал №5

21 October
10.00-16.00
Зал №1

UKRAINIAN LABORATORY
SCHOOL

Organizers: NAMS of Ukraine,
Laboratory and Metrology Service
of NAMS, Inter-Institute Reference
Laboratory Center of NAMS, LMT
Group of Companies, market
companies

Professional School «Applied the
organization and support of the
transplant coordinator»
Organizers: Ministry of Health
of Ukraine; Ukrainian Center for
Transplant Coordination of the
Ministry of Health of Ukraine, SI
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21 жовтня
10.00-16.00
Зал №2

Фахова школа «Прикладні
питання діяльності суб’єкту
системи крові»

21 October
10.00-16.00
Зал №2

Організатори: Міністерство
охорони здоров’я України;
Спеціалізована державна
установа «Український центр
трансплант-координації МОЗ
України»; Кафедра гематології
та трансфузіології НУОЗ України
імені П. Л. Шупика; Всеукраїнська
громадська організація
«Асоціація служби крові України»;
Комунальне неприбуткове
підприємство «Київський міський
центр крові» виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
21 жовтня
11.00-14.00
Зал №4

Науково-практична конференція
«Роль аутоімунних процесів в
гематології та трансфузіології»

Organizers: Ministry of Health
of Ukraine; Ukrainian Center for
Transplant Coordination of the
Ministry of Health of Ukraine, SI;
Department of Hematology and
Transfusiology of the National
University of Health of Ukraine
named after P. L. Shupyk;
Association of Blood Service
of Ukraine, Ukrainian Public
Organization; Kyiv City Blood
Center, CNE, of the executive body of
the Kiev City Council (Kiev City State
Administration);

21 October
11.00-14.00
Зал №4

Організатор: ДУ «Інститут
гематології та трансфузіології
НАМН України»
ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
19 жовтня
11.00-14.00
Зал 1

Семінар «Питання технічного
регулювання в парфумернокосметичній галузі України.
Вимоги міжнародного стандарту
ISO 22716:2007/ДСТУ EN ISO
22716:2015: «Косметика.
Належна виробнича практика
(GMP). Настанови з належної
виробничої практики (EN ISO
22716:2007, IDT)»

Науково-практичний семінар
«Актуальні питання
фармакопейного контролю
якості лікарських засобів»
Організатор: ДП «Український
науковий фармакопейний центр
якості лікарських засобів»
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Scientific-practical conference
«Role of autoimmune processes in
hematology and transfusiology»
Organizer: Institute of Hematology
and Transfusiology of the Academy
of Medical Sciences of Ukraine, SI

PHARMACEUTICAL INDUSTRY
19 October
11.00-14.00
Зал 1

Організатор: ТОВ «Міжнародна
школа технічного
законодавства і управління
якістю» (ISTL)

19 жовтня
10.00-15.30
Зал 6

Professional school “Applied issues
of the activities of subjects of the
blood system”

Seminar “Questions of technical
regulation in the perfumery and
cosmetic industry of Ukraine.
Requirements of the international
standard ISO 22716:2007 / DSTU
EN ISO 22716:2015 “Cosmetics.
Good Manufacturing Practice
(GMP). Good Manufacturing
Practice Guide (EN ISO 22716:2007,
IDT)”
Organizer: International School of
Technical Legislation and Quality
Management (ISTL), LLC

19 October
10.00-15.30
Зал 6

Scientific-practical conference
“Actual questions of
pharmacopoeial control of the
quality of medicinal products”
Organizer: Ukrainian Scientific
Pharmacopoeial Centre for Quality
of Medicines
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19 жовтня
14.30-17.00
Зал 1

Семінар «Практичний досвід
у проєктуванні та розробка
технічного завдання»

19 October
14.30-17.00
Зал 1

Організатор: ТОВ «ІНЖЕНІУМ ГРУП»
19 жовтня
11.00-17.00
Зал №3

Конференція «Сучасні
лабораторні рішення»

20 жовтня
10.00-13.00
Зал 1

Organizer: INZHENIUM GROUP Ltd.
Conference “Modern laboratory
solutions”

Організатор: ТОВ «ХЛР»

19 October
11.00-17.00
Зал №3

Семінар «Регулювання обігу
лікарських засобів: огляд останніх
змін та законодавчих ініціатив»

20 October
10.00-13.00
Зал 1

Seminar “Drug Regulation: Review
of Recent Changes and Legislative
Initiatives”

Огранізатор: ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»
20 жовтня
14.20-16.30
Зал 1

Семінар «Податкове планування
для підприємств фармацевтичної
промисловості»

Семінар «Медичні вироби в
номенклатурі фармацевтичних
виробників. Оцінка відповідності
медичних виробів для
діагностики in-vitro»

20 October
14.20-16.30
Зал 1

Майстер-клас «Як успішно
провести аудит системи
фармаконагляду держателю
реєстраційного свідоцтва
третій особі, провайдеру послуг
по фармаконагляду, його
особливості в залежності від
мети аудиту. Практичні підходи і
практичні рекомендації, виклики,
помилки, шляхи вирішення»

20 October
14.30-17.30
Зал 7

21 October
10.30-12.30
Зал 3

20 жовтня
10.00-14.00
Зал №7

Організатори: Державний
науково-дослідний інститут
з лабораторної діагностики
та ветеринарно-санітарної
експертизи та Державний
науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів
мікроорганізмів
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Workshop “How to successfully
conduct an audit of the
pharmacovigilance system for the
holder of a registration certificate
to a third party, a provider of
pharmacovigilance services, its
features depending on the purpose
of the audit. Practical approaches
and practical recommendations,
challenges, mistakes, solutions”
Organizer: Standards Technologies
Development, LTD

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ІХ Науково-практична конференція
«Лабораторні дослідження
як інструмент забезпечення
епізоотичного благополуччя та
безпеки харчових продуктів»

Seminar “Medical products in
the range of pharmaceutical
manufacturers. Conformity
assessment of medical devices for
in-vitro diagnostics”
Organizer: UNI-CERT, LLC

Огранізатор: ТОВ «Стандарти
Технології Розвиток»

19 жовтня
10.00-17.00

Seminar “Tax planning for
companies in the pharmaceutical
industry”
Organizer: MARTYNIV LAW FIRM

Організатор: ТОВ «УНІ-СЕРТ»
21 жовтня
10.30-12.30
Зал 3

Organizer: HLR, LLC

Organizer: UKRMEDCERT, LTD

Організатор: MARTYNIV LAW FIRM
20 жовтня
14.30-17.30
Зал 7

Seminar “Practical experience in
design and development of terms
of reference”

VETERINARY MEDICINE
19 October
10.00-17.00
20 October
10.00-14.00
Зал №7

ІХ Scientific-practical conference
“Laboratory Research as a Tool for
Ensuring Epizootic Well-Being and
Food Safety”
Organizers: State Research Institute
for Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise
and State Scientific and Control
Institute for Biotechnology and
Microorganism Strains

WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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20 жовтня
14.00-16.00
Зал №5

Семінар «Інноваційні дослідження
у тваринництві та рослинництві»

Seminar “Innovative research in
livestock and crop production”

Організатор: ТОВ «БІОНІКС ЛАБ»

20 October
14.00-16.00
Зал №5

21 жовтня
10.00-17.00
Зал №6

Всеукраїнський науково-практичний
семінар «Лабораторна діагностика:
освіта, наука, практика»

21 October
10.00-17.00
Зал №6

All-Ukrainian scientific-practical
seminar “Laboratory diagnostics:
education, science, practice”

Організатор: Національний
університет біоресурсів та
природокористування України,
факультет ветеринарної
медицини, кафедра епізоотології,
мікробіології та вірусології
ЗАГАЛЬНОЛАБОРАТОРНИЙ НАПРЯМ
19 жовтня
11.00-13.00
Зал №5

Семінар «Програми професійних
тестувань лабораторій. Вигоди
для лабораторії та виклики для
провайдера»

Organizer: National University
of Bioresources and Nature
Management of Ukraine, Faculty of
Veterinary Medicine, Department
of Epizootology, Microbiology and
Virology
GENERAL LABORATORY DIRECTION
19 October
11.00-13.00
Зал №5

Організатор: Quality laboratory
НАУКА ТА ОСВІТА
21 жовтня
10.00-14.00
Зал № 7

XІ Науково-практична конференція
НАН України «Новітні розробки
наукового обладнання провідних
приладобудівних компаній.
Розвиток центрів колективного
користування в НАН України»

Organizer: BIONIX LAB, LLC

Seminar “Programs of professional
testing of laboratories. Benefits for
laboratories and challenges for the
provider”
Organizer: Quality laboratory

SCIENCE AND EDUCATION
21 October
10.00-14.00
Зал № 7

Організатор: НАН України

XІ Scientific-practical conference
of the NAS of Ukraine “Newest
Developments in Scientific
Equipment of Leading Device
Manufacturers. Development of
Collective Use Centers in the NAS
of Ukraine”
Organizer: National Academy of
Sciences of Ukraine

ЕКОЛОГІЯ
19 жовтня
14.00-17.00
Зал №5

ECOLOGY

Науково-практична конференція
«Екологія та безпечність
харчових продуктів і води»

19 October
14.00-17.00
Зал №5

Організатор: Інститут
післядипломної освіти
Національного університету
харчових технологій
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЯ
20 жовтня
10.00-18.00
Зал №3

Авторський семінар «Оцінювання
невизначеності вимірювань у
випробувальних і калібрувальних
лабораторіях: вимоги ДСТУ EN
ISO/IEC 17025:2019»
Організатор: ОНЛАЙН-МЕДІА

Scientific-practical conference
”Ecology and Safety of Food and
Water Products “
Organizer: Institute of Postgraduate
Education of the National University
of Food Technologies

STANDARDIZATION AND METROLOGY
20 October
10.00-18.00
Зал №3

Author’s seminar “Evaluation
of measurement uncertainty
in testing and calibration
laboratories: requirements of DSTU
EN ISO/IEC 17025:2019”
Organizer: ONLINE-MEDIA

*Участь платна

*Paid participation

*У програмі можливі зміни / The program may be changed
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XIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABCOMPLEX
XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX

УЧАСНИКИ XIII МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ LABCOMPLEX
АНАЛІТИКА ЛАБОРАТОРІЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ HI-TECH
EXHIBITORS OF XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX
ANALYTICS LABORATORY BIOTECHNOLOGIES HI-TECH
INTERTECH Corporation

90

Albamed

91

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

ALSI-Chrom, LLC

90

АКВА-ЛЮКС, ВІННИЦЯ, ТОВ

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

АЛСІ-ХРОМ, ТОВ

90

Analytec, LTD

92

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

AQUA-LUX, VINNITSA

90

Альбамед, ТОВ

91

Astravir Technology, Company

92

Аналітек, ТОВ

92

Biola, PE

92

Астравір Текнолоджі, Компанія

92

BIONIX LAB, LLC

93

Біола, ПП

92

BIOTRACE-GROUP, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

CHEMEK, Scientific-Production Limited Company

БІОТРЕЙС-ГРУП, ТОВ

93

DIAGEN, LLC

94

Вента Лаб, ТОВ

93

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

94

ВІВАТЕК, ТОВ

94

DKTB TEP, JSC

95

Групотест, ПП

94

ENVERQUE-UKRAINE, LLC

95

ДІАГЕН, ТОВ

94

Grupotest, PE

94

ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ

94

HLR, LTD

ДКТБ ТЕП, ПрАТ

95

IDEALAB, LLC

95

ЕНВЕРК-УКРАЇНА, ТОВ

95

Integrated Medical Group, LTD

95

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

ІНТЕГРЕЙТЕД МЕДІКАЛ ГРУП, ТОВ

95

International School of Technical Legislation
and Quality Management, LTD

97

ЛАБВІТА, ТОВ

96

INTERTECH Corporation

90

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

Лабораторія якості, ТОВ

96

LABVITA, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

Медігран, ТОВ

97

Medigran, LTD

97

МЕДЛІДЕР 24, ТОВ

97

Medlider 24, LTD

97

MK Kvertimed-Ukraine, LTD

98

103

103

Міжнародна школа технічного законодавства
та управління якістю, ТОВ

97

Next Level Diagnostics, LLC

98

МК Квертімед-Україна, ТОВ

98

OKIRA LIMITED

98

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

Оrganiation of Medical Business, LTD

ОКІРА, ТОВ

98

Pharmasco, LLC

102

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ

98

PROBIOVET, LLC

99
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ПРОБІОВЕТ, ТОВ

99

Quality laboratory, LTD

96

РЕАЛАБ, ТОВ

99

REALAB, LLC

99

СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ

100

SELTOK PHOTONICS, LLC

100

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

SERVISLAB, LLC

100

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

ShimUkraine, LLC

103

СПЕКТРАН, ТОВ

100

SIMVOLT, market of measuring equipment

СТАРЛАБ, ТОВ

101

SocTrade

100

ТерраЛаб Ай Ті

101

SPECTRAN, LLC

100

Технопролаб, ТОВ

101

STARLAB, LLC

101

Токіо Боєкі, ТОВ

102

TerraLab IT

101

Фармаско, ТОВ

102

90

Teсhnoprolab, LLC

101

ХІМЕК, Науково-виробниче підприємство, ТОВ 103

Tokyo Boeki, LLC

102

ХЛР, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

93

ШимЮкрейн, ТОВ

103

VIVATEC

94

УЧАСНИКИ XI МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ PHARMATECHEXPO,
МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ»,
МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ ТЕХНОЛОГІЇ «ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ»
EXHIBITORS OF XI INTERNATIONAL EXHIBITION PHARMATECHEXPO, INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION
PACKAGING & LABELLING, INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION CLEAN ROOMS TECHNOLOGIES
DrugCard
ELJUNGA
Hicof Inc.
Inherent Simplicity Baltic
Innovative Pharma Baltics
INTERTECH Corporation
ReWay
ROMMELAG ENGINEERING
SKAITOS KOMPIUTERIU SERVISAS
Аврора, ТК, ТОВ
АЙ БІ СІ НАНОТЕКС УА, ТОВ
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
АНЬЗА, ТОВ (Китай)
КАНАПТЕКА

106
106
106
106
106
107
107
107
108
108
108
108
109
109
109
110

КРІАН, ТОВ

110

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

110
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ALSI-Chrom, LLC
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
ANZA, LLC (China)
CANAPTEKA
CLEAN WATER SYSTEMS, LTD
DrugCard
ELJUNGA
Hicof Inc.
HLR, LTD
IBC Nanotex UA, LLC
Inherent Simplicity Baltic
Innovative Pharma Baltics

108
109
109
109
110
113
106
106
106
115
108
106
106

International School of Technical Legislation
and Quality Management, LTD

111

INTERTECH Corporation
KRIAN, LLC
Macrolab, LTD

107
110
110

OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

XI МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА PHARMATECHEXPO
XI INTERNATIONAL EXHIBITION PHARMATECHEXPO

Міжнародна школа технічного законодавства
та управління якістю, ТОВ
Новафілтер Технолоджі
ОМАГ С.Р.Л.
ПакГруп
Поло Хандельс Акцієнгезельшафт,
Представництво в Україні
СВС-АРТА, ТОВ
Системи реального часу – Україна, ТОВ
СИСТЕМИ ЧИСТОЇ ВОДИ, ТОВ
СІНОФАРМТЕХ, ТОВ
СМАРТ ВЕЙ ПЛЮС, ТОВ
СОК ТРЕЙД, ТОВ
Стандарти Технології Розвиток+, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
Український Науковий Інститут Сертифікації, ТОВ
УКРМЕДСЕРТ, ТОВ
ХЛР, ТОВ
Шанхай ІВЕН Фарматех Енджинірінг Ко., Лтд.
ШимЮкрейн, ТОВ
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Novafilter Technology

111

111
111
111
111

OMAG S.R.L.

111

PackGroup

111

POLO HANDELS AG

112

REAL TIME SYSTEMS UKRAINE, INC LTD

112

112
112
112
113
113
113
114
114
114
115
115
115
116
116

ReWay

107

ROMMELAG ENGINEERING

107

Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.

116

ShimUkraine, LLC

116

SinoPharmtech

113

SKAITOS KOMPIUTERIU SERVISAS

108

SMART WAY PLUS

113

SOC TRADE, LLC

114

Standards Technologies Development+, LTD

114

SVS-ARTA, LTD

112

Teсhnoprolab, LLC

114

Traiding Company Aurora, LLC

108

Ukrainian Scientific Institute of Certification, LLC

115

UKRMEDCERT, LTD

115
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ, ПРОФІЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ`ЄДНАННЯ
PROFESSIONAL ASSOCIATIONS, UNIONS, HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
WaterNet, Всеукраїнське Водне Товариство

118

Association of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine of Ukraine

119

Association of Employers of the Medical
and Microbiological Industry of Ukraine, PO

122

Association of representatives of international
pharmaceutical manufacturers (AIPM Ukraine)

118

Club packagers of Ukraine, association

121

Державний експертний центр МОЗ України, ДП 120

Ice Cream and Frozen Products, Association
of Ukrainian Producers

122

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно- санітарної експертизи 121

Manufacturers of Medications of Ukraine,
Association (AMMU)

119

Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів

121

Perfumery and Cosmetics of Ukraine, Association

123

Клуб пакувальників, Асоціація пакувальників України

121

Poultry Union of Ukraine, Association

123

Морозиво і заморожені продукти,
Асоціація українських виробників

122

Асоціація представників міжнародних
фармацевтичних виробників (AIPM Ukraine)

118

Виробники ліків України, Асоціація

119

Всеукраїнська асоціація клінічної хімії
та лабораторної медицини

119

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП)

120

Об‘єднання організації роботодавців медичної
та мікробіологічної промисловості України, ГО 122

State Scientific and Research Institute of Laboratory
Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise 121
State Scientific Control Institute of Biotechnology
and Strains of Microorganisms
121
The State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine, PE

120

Парфумерія та Косметика України, Асоціація

123

Свинарі України, Асоціація

123

Союз птахівників України, Асоціація

123

Союз хіміків України

123

Спілка молочних підприємств України

123

Українська асоціація кераміки

124

Український науковий фармакопейний
центр якості лікарських засобів, ДП

124

Український фармацевтичний інститут якості, ДП

124

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

125

Ukrhlibprom, Association of baking companies

126

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ, ДП

125

UKRMETRTESTSTANDART, SE

125

Укроліяпром, Асоціація

125

Ukrmyaso, National Association of meat
and meat products of Ukraine

125

Ukroliyaprom, Association

125

WaterNet, Ukrainian water society

118

Укрхлібпром, Об’єднання підприємств
хлібопекарської промисловості

126

Укрцемент, Асоціація виробників цементу України 126
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Ukrainian Association of Bakers

120

Ukrainian Association of ceramics

124

Ukrainian Pharmaceutical Quality Institute, SE

124

Ukrainian Pig Breeders, Association

123

Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Centre
for Quality of Medicines, SE

124

Ukrainian Union of Chemists

123

Ukrainian Union of Dairy Enterprises

123

Ukrcement, Association of Cement Producers of Ukraine

126
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY MEDICAL SCIENCES
OF UKRAINE
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ
Інститут гематології та трансфузіології
НАМН України, ДУ

127

Institute of haematology and transfusiology
of the NAMS of Ukraine, SI

128

128

NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES
OF UKRAINE

127

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

128

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 128
Інститут відновлюваної енергетики НАН України

129

Інститут газу НАН України

129

Інститут геологічних наук НАН України

129

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення
ім. М.П. Семененка НАН України
129
Інститут експериментальної патології, онкології
і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України 130
Інститут електродинаміки НАН України
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
НАН України
Інститут загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України

130

А.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute
of the NAS of Ukraine

139

Center for Problems of Marine Geology, Geoecology
and Sedimentary Ore Formation of the NAS
of Ukraine, SI
139
Chuiko Institute of Surface Chemistry
of the NAS of Ukraine

136

E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine

130

Frantsevich Institute of Problems of Materials
of the NAS of Ukraine

133

G.S. Pisarenko Institute for problems of strength
of the NAS of Ukraine
133
G.V. Kurdymov Institute for Metal Physics
of the NAS of Ukraine

131

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

138

130
131
Institute for Information Recording of NAS of Ukraine 133

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України

131

Institute for Nuclear Research of the NAS of Ukraine

137

Institute for renewable energy of the NAS of Ukraine 129

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

131

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

132

Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України

132

Institute of Engineering Thermophysics
of the NAS of Ukraine

134

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

132

Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine

129

Інститут прикладних проблем фізики
і біофізики НАН України

132

Institute of Macromolecular Chemistry
of NAS of Ukraine

136

OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA

51

XIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABCOMPLEX
XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX

Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України

133

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

133

Інститут проблем реєстрації інформації
НАН України

133

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

134

Інститут сорбції та проблем ендоекології
НАН України

134

Інститут технічної механіки НАН України
і ДКА України

134

Інститут технічної теплофізики НАН України

134

Інститут фізики НАН України

135

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

134

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

135

Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of Ukraine

128

135

R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology,
oncology and radiobiology of the NAS of Ukraine 130

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

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського
НАН України
136

Institute of Molecular Biology and Genetics
of the NAS of Ukraine

132

Institute of Physics of the NAS of Ukraine

135

Institute of Sorbtion and Ecology Problem
of the NAS of Ukraine

134

L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic
Chemistry and Coal Chemistry of the NAS of Ukraine 135
L.V. Pisarzhevsky Institute of Physical Chemistry
of the NAS of Ukraine
136
M.M. Gryshko National Botanical Gardens
of the NAS of Ukraine (NBG)

138

M.P. Semenenko Institute of geochemistry, mineralogy
and ore formation of the NAS of Ukraine
129

Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth
of the Institute of Geological Sciences of the NAS
of Ukraine, SI
136

Інститут хімії високомолекулярних сполук
НАН України

136

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

131

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
НАН України

136

The Gas Institute of the NAS of Ukraine

129

Інститут ядерних досліджень НАН України

137

The Institute of Electrodynamics of the NAS of Ukraine 130

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

The Institute of Technical Mechanics of the NAS
of Ukraine and SSA of Ukraine
134
137

Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі
Інституту геологічних наук НАН України, ДУ
137
Національний ботанічний сад
імені М.М. Гришка НАН України (НБС)

138

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

138

The International Research and Training Center for
Information Technologies and Systems of the NAS
and MES of Ukraine
137
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics
of the NAS of Ukraine
135
V.N. Bakul Institute for Super hard Materials
of the NAS of Ukraine

132

Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського
НАН України
139

V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and
Petrochemistry of the NAS of Ukraine (IBOPC)
128

Центр проблем морської геології, геоекології
та осадового рудоутворення НАН України, ДУ 139

Vernadskii Institute of General and Inorganic
Chemistry of the NAS of Ukraine
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE
Вінницький національний технічний університет

140

Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

142

Інститут післядипломної освіти Національного
університету харчових технологій
140

Institute of Postgraduate Education National
University of Food Technology

140

Київський національний торговельно-економічний
університет
140

Kharkiv national agrarian university named
after V. V. Dokuchayev

142

Київський національний університет
будівництва і архітектури

140

Kyiv National University of Construction
and Architecture

140

Національний університет охорони здоров'я
України імені П. Л. Шупика

141

Kyiv National University of Trade
and Economics

140

Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного

142

Shupyk National Healthcare University
of Ukraine

141

Тернопільський національний технічний
унверситет імені Івана Пулюя

142

Ternopil Ivan Puluj National
Technical University

142

Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва

142

Vinnytsia National Technical University

140

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
MASS MEDIA
AGROEXPERT, журнал

144

АgroONE, журнал

144

ALLMA.Net

144

ECOBUSINESS. Екологія підприємства, журнал 144
FARMAVITA REGULANET d.o.o.

145

LAB - Laboratory, Equipment, Research, журнал 145

AgroElita, All-Ukrainian agrarian advertising
and information magazine

147

AGROEXPERT, magazine

144

АgroONE, magazine

144

ALLMA.Net

144

Analytics, magazine

148

Casting Processes, magazine

153

ECOBUSINESS. Enterprise Ecology, magazine

144

LABportal.pl, портал

145

Labprice.ua, український науковий портал

145

MilkUa.Info

146

OBORUD.INFO – портал обладнання

146

Equipment and Tools for Professionals. Metalworking,
International information technology
Magazine
152

Pharma China, видання

146

Farmacom, scientific and practical journal

155

The Packaging & Food(ALTA)

147

Farmakosha

155

ThePharma.media, бізнес-видання

147

FARMAVITA REGULANET d.o.o.

145

WaterNet, Всеукраїнське Водне Товариство

147

FOOD INDUSTRY, Publishing House LTD

152
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АгроЕліта, Всеукраїнський аграрний
рекламно-інформаційний журнал

147

Аналітика, журнал

148

Ветеринарна тема, журнал

148

Водопостачання та водовідведення,
виробничо-практичний журнал

148

Журнал головного інженера

149

Казахстанский Фармацевтический Вестник

149

КОМПАСС Україна, ПрАТ

149

Лабораторна справа, журнал

150

Метал та лиття України, журнал

150

Метрологія для підприємства, журнал

150

МАРКО ПАК, рекламно-інформаційне агентство

150

Моріон, ТОВ

151

Наноиндустрия, журнал

151

Industry in FOCUS, edition

152

KOMPASS UKRAINE PrivJSC

149

LAB - Laboratory, Equipment, Research,
magazine

145

Laboratory case, Magazine

150

LABportal.pl, website

145

Labprice.ua, Ukrainian Scientific Portal

145

MARKO PACK, agency

150

Metal and Casting of Ukraine, magazine

150

Metrology for the enterprise, magazine

150

MilkUa.Info

146

Modern Pharmacy, magazine

154

Morion, LTD

151

Nanoindustry, magazine

151

OBORUD.INFO – portal equipment

146

PACKAGING, magazine

154

Pharma China, еdition

146

Professional Edition. Ukraine, LTD

153

Quality management, magazine

155

Промышленная Торговая Площадка Украины,
інтернет-портал
152

RADIOAMATOR, Publishing House BRANCH

153

Професійні видання. Україна

153

The journal of chief engineer

149

Процеси лиття, журнал

153

The Kazakhstan Pharmaceutical Herald

149

РАДІОАМАТОР, видавництво, ДП

153

The Packaging & Food(ALTA)

147

Сучасна фармація, журнал

154

ThePharma.media, business media

147

УПАКОВКА, журнал

154

Ukrainian Industrial Marketplace, internet-portal 152

Управління якістю, журнал

155

VETerinary TOPic, magazine

148

Фармаком, науково-практичний журнал

155

Water supply and sewage system, Production
and practical journal

148

Фармакоша

155

WaterNet, Ukrainian water society

147

Обладнання та інструмент для професіоналів.
Серія Металообробка, Міжнародний
інформаційно-технічний журнал
152
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, видавництво

152

Промисловість у ФОКУСІ, редакція

152
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ XIII МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ LABCOMPLEX.
АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS OF THE XIII
INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX. ANALYTICS. LABORATORY.
BIOTECHNOLOGIES. HI-TECH
ЛАБОРАТОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

LABORATORY TECHNOLOGIES

Комплексні рішення для лабораторій
(проєктування, оснащення, модернізація)

Integrated solutions for laboratories
(design, equipment, modernization)

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

Biola, PE

92

Біола, ПП

92

BIONIX LAB, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

ENVERQUE-UKRAINE, LLC

95

Вента Лаб, ТОВ

93

HLR, LTD

Віватек

94

IDEALAB, LLC

95

ЕНВЕРК-УКРАЇНА, ТОВ

95

INTERTECH Corporation

90

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Next Level Diagnostics, LLC

98

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

REALAB, LLC

99

РЕАЛАБ, ТОВ

99

SERVISLAB, LLC

100
100

103

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

SOCTRADE

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

Venta Lab, LLC

93

ХЛР, ТОВ

103

Vivatec

94

Загальнолабораторне обладнання,
техніка, інструменти

General laboratory equipment,
technic and tools

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

92

Biola, PE

92

Біола, ПП

92

BIONIX LAB, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIOTRACE-GROUP, LLC

93

БІОТРЕЙС-ГРУП, ТОВ

93

CHEMEK

Вента Лаб, ТОВ

93

ENVERQUE-UKRAINE, LL
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Віватек

94

HLR, LTD

ЕНВЕРК-УКРАЇНА, ТОВ

95

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Next Level Diagnostics, LLC

98

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

PROBIOVET, LLC

99

ПРОБІОВЕТ, ТОВ

99

SERVISLAB, LLC

100

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

SIMVOLT, market of measuring equipment

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SOCTRADE

ХІМЕК

103

Venta Lab, LLC

93

ХЛР, ТОВ

103

Vivatec

94

Високотехнологічне обладнання
для лабораторій

103

90
100

High-tech equipment
for laboratories

INTERTECH Corporation

90

ALSI-Chrom, LLC

90

АКВА-ЛЮКС, ВІННИЦЯ, ТОВ

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

АЛСІ-ХРОМ, ТОВ

90

Analytec, LTD

92

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

AQUA-LUX, VINNITSA

90

Аналітек, ТОВ

92

Biola, PE

92

Біола, ПП

92

BIONIX LAB, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

CHEMEK

Вента Лаб, ТОВ

93

ENVERQUE-UKRAINE, LLC

Віватек

94

HLR, LTD

ЕНВЕРК-УКРАЇНА, ТОВ

95

IDEALAB, LLC

95

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

INTERTECH Corporation

90

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

Next Level Diagnostics, LLC

98

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ

98

Оrganiation of Medical Business, LTD

98

ПРОБІОВЕТ, ТОВ

99

PROBIOVET, LLC

99

103
95
103

СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ

100

SELTOK PHOTONICS, LLC

100

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

SERVISLAB, LLC

100
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СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SOCTRADE

Технопролаб, ТОВ

101

Teсhnoprolab, LLC

ХІМЕК

103

Venta Lab, LLC

93

ХЛР, ТОВ

103

Vivatec

94

Лабораторні меблі

98
101

Laboratory furniture

Вента Лаб, ТОВ

93

HLR, LTD

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

Next Level Diagnostics, LLC

98

Venta Lab, LLC

93

ХЛР, ТОВ

103

Лабораторний та хімічний посуд

103

Laboratory and chemical glassware

Вента Лаб, ТОВ

93

HLR, LTD

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

Next Level Diagnostics, LLC

98

ПРОБІОВЕТ, ТОВ

99

PROBIOVET, LLC

99

103

Venta Lab, LLC

93

ХЛР, ТОВ

Хімічні реактиви та витратні матеріали

103

Chemical reagents and consumables

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

Biola, PE

92

Біола, ПП

92

BIONIX LAB, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIOTRACE-GROUP, LLC

93

БІОТРЕЙС-ГРУП, ТОВ

93

CHEMEK

103

Вента Лаб, ТОВ

93

HLR, LTD

103

Віватек

94

IDEALAB, LLC

95

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

Integrated Medical Group, LTD

95

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Medigran

97

Медігран

97

Medlider 24, LTD

97

МЕДЛІДЕР 24, ТОВ

97

Next Level Diagnostics, LLC

98

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

REALAB, LLC

99
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РЕАЛАБ, ТОВ

99

SERVISLAB, LLC

100

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

SIMVOLT, market of measuring equipment

90

ХІМЕК

103

Venta Lab, LLC

93

ХЛР, ТОВ

103

Vivatec

94

Автоматизація

Automatization

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

Biola, PE

92

Біола, ПП

92

BIONIX LAB, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIOTRACE-GROUP, LLC

93

БІОТРЕЙС-ГРУП, ТОВ

93

CHEMEK

Віватек

94

IDEALAB, LLC

95

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Next Level Diagnostics, LLC

98

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

SELTOK PHOTONICS, LLC

100
100

103

СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ

100

SERVISLAB, LLC

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

SIMVOLT, market of measuring equipment

90

ХІМЕК

103

Vivatec

94

Технології «Чистих приміщень»

“Clean Rooms” Technologies

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

HLR, LTD

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

103

СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ

100

SELTOK PHOTONICS, LLC

Технопролаб, ТОВ

101

SIMVOLT, market of measuring equipment

ХЛР, ТОВ

103

Teсhnoprolab, LLC

Спецодяг, засоби індивідуального захисту,
дезінфекція

100
90
101

Special clothing, personal protective
equipment, disinfection

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

HLR, LTD

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

Macrolab, LTD

96

ХЛР, ТОВ
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Мобільні лабораторії

Mobile laboratories

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

Біола, ПП

92

Biola, PE

92

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

93

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

HLR, LTD

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

Macrolab, LTD

96
98

103

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

Next Level Diagnostics, LLC

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SERVISLAB, LLC

100

ХЛР, ТОВ

103

SOCTRADE

100

Системи обробки даних,
програмне забезпечення

Data processing systems,
software

Аналітек, ТОВ

92

Analytec, LTD

92

Біола, ПП

92

Biola, PE

92

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

CHEMEK

103

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

IDEALAB, LLC

95

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ

98

Macrolab, LTD

96
98

ТерраЛаб Ай Ті

101

Оrganiation of Medical Business, LTD

ХІМЕК

103

TerraLab IT

101

АНАЛІТИКА

ANALYTICS

Аналітичне лабораторне обладнання

Analytical laboratory equipment

INTERTECH Corporation

90

ALSI-Chrom, LLC

90

АЛСІ-ХРОМ, ТОВ

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

Analytec, LTD

92

Аналітек, ТОВ

92

BIONIX LAB, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

DKTB TEP, JSC

95

Віватек

94

HLR, LTD

ДКТБ ТЕП, ПрАТ

95

IDEALAB, LLC

95

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

Integrated Medical Group, LTD

95

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

INTERTECH Corporation

90
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ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

ПРОБІОВЕТ, ТОВ

99

PROBIOVET, LLC

99

СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ

100

SELTOK PHOTONICS, LLC

100

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

ShimUkraine, LLC

103

Технопролаб, ТОВ

101

SOCTRADE

100

Токіо Боєкі

102

Teсhnoprolab, LLC

101

ХЛР, ТОВ

103

Tokyo Boeki

102

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Vivatec

94

Лабораторні контрольно-вимірювальні
прилади та технології

Laboratory test instruments
and technologies

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

Analytec, LTD

92

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

BIOTRACE-GROUP, LLC

93

Аналітек, ТОВ

92

HLR, LTD

БІОТРЕЙС-ГРУП, ТОВ

93

INTERTECH Corporation

90

Вента Лаб, ТОВ

93

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

Віватек

94

Macrolab, LTD

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

SERVISLAB, LLC

100

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

ShimUkraine, LLC

103

103

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

SIMVOLT, market of measuring equipment

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SOCTRADE

100

Технопролаб, ТОВ

101

Teсhnoprolab, LLC

101

Токіо Боєкі

102

Tokyo Boeki

102

ХЛР, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

93

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Vivatec

94

Діагностичне, випробувальне обладнання

90

Diagnostic testing equipment

АЛСІ-ХРОМ, ТОВ

90

ALSI-Chrom, LLC

90

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

93

БІОТРЕЙС-ГРУП, ТОВ

93

BIOTRACE-GROUP, LLC

93
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Вента Лаб, ТОВ

93

HLR, LTD

103

Віватек

94

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

SELTOK PHOTONICS, LLC

100

СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ

100

SERVISLAB, LLC

100

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

ShimUkraine, LLC

103

Токіо Боєкі

102

Tokyo Boeki

102

ХЛР, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

93

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Vivatec

94

Програмне забезпечення

Software

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

Analytec, LTD

92

Аналітек, ТОВ

92

IDEALAB, LLC

95

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

Integrated Medical Group, LTD

95

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

INTERTECH Corporation

90

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

ТерраЛаб Ай Ті

101

ShimUkraine, LLC

103

Токіо Боєкі

102

TerraLab IT

101

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Tokyo Boeki

102

Інструментальний аналіз

Instrumental analysis

SIMVOLT

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

BIONIX LAB, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

Integrated Medical Group, LTD

95

Віватек

94

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

Macrolab, LTD

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

SELTOK PHOTONICS, LLC

100

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

ShimUkraine, LLC

103

СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ

100

SIMVOLT

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SOCTRADE

100

Токіо Боєкі

102

Tokyo Boeki

102
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ШимЮкрейн, ТОВ

103

Vivatec

94

Контроль якості

Quality control

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

SIMVOLT

90

Analytec, LTD

92

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

BIONIX LAB, LLC

93

Аналітек, ТОВ

92

BIOTRACE-GROUP, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

Integrated Medical Group, LTD

95

БІОТРЕЙС-ГРУП, ТОВ

93

INTERTECH Corporation

90

Віватек

94

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

Macrolab, LTD

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Оrganiation of Medical Business, LTD

98

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

SERVISLAB, LLC

100

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ

98

ShimUkraine, LLC

103

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

SIMVOLT

90

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SOCTRADE

100

Технопролаб, ТОВ

101

Teсhnoprolab, LLC

101

Токіо Боєкі

102

Tokyo Boeki

102

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Vivatec

94

БІОТЕХНОЛОГІЇ

BIOTECHNOLOGIES

Біоаналіз

Bioanalysis

Аналітек, ТОВ

92

Analytec, LTD

92

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

93

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

Integrated Medical Group, LTD

95

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

Токіо Боєкі

102

Tokyo Boeki

Біотехнологічна хімія

102

Biotechnology chemistry

Біола, ПП

92

Biola, PE

92

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

93

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

Integrated Medical Group, LTD

95

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96
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МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Токіо Боєкі

102

Лабораторна техніка для біотехнологічних
лабораторій

Macrolab, LTD

96

Tokyo Boeki

102

Laboratory equipment for biotechnology
laboratories

Аналітек, ТОВ

92

Analytec, LTD

92

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

93

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

HLR, LTD

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Integrated Medical Group, LTD

95

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

Macrolab, LTD

96

ХЛР, ТОВ

103

Біотехнологічне обладнання

103

Biotechnology equipment

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

93

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

Integrated Medical Group, LTD

95

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

Токіо Боєкі

102

Tokyo Boeki

Промислові біотехнології

102

Industrial biotechnology

Біола, ПП

92

Biola, PE

92

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

93

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

Токіо Боєкі

102

Tokyo Boeki

Експрес-діагностика

102

Rapid diagnostics

Біола, ПП

92

Biola, PE

92

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

93

Віватек

94

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Next Level Diagnostics, LLC

98

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

ShimUkraine, LLC

ШимЮкрейн, ТОВ
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ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА
Обладнання, техніка та прилади
для медичних лабораторій, допоміжне
лабораторне обладнання

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

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

Albamed

91

АЛЬБАМЕД, ТОВ

91

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

Біола, ПП

92

Biola, PE

92

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

93

Віватек

94

CHEMEK

ЕНВЕРК-УКРАЇНА, ТОВ

95

ENVERQUE-UKRAINE, LLC

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

HLR, LTD

ЛАБВІТА, ТОВ

96

Integrated Medical Group, LTD

95

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Labvita, LLC

96

Медігран

97

Macrolab, LTD

96

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

Medigran

97

ОКІРА, ТОВ

98

Next Level Diagnostics, LLC

98
98

103
95
103

Старлаб

101

OKIRA LIMITED

Фармаско

102

Pharmasco

102

ХІМЕК

103

ShimUkraine, LLC

103

ХЛР, ТОВ

103

Starlab

101

103

Vivatec

ШимЮкрейн, ТОВ

Лабораторні меблі, посуд

94

Laboratory furniture, glassware

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

HLR, LTD

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

Macrolab, LTD

96

Next Level Diagnostics, LLC

98

ХЛР, ТОВ

103

Хімічні реактиви, витратні матеріали
та тест-системи

103

Chemical reagents, consumables
and test systems

АЛЬБАМЕД, ТОВ

91

Albamed

91

Астравір Текнолоджі, Компанія

92

Astravir Technology, Company

92

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

93
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Групотест, ПП

94

CHEMEK

103

ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ

94

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

94

ЕНВЕРК-УКРАЇНА, ТОВ

95

ENVERQUE-UKRAINE, LLC

95

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

Grupotest, PE

94

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

HLR, LTD

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Integrated Medical Group, LTD

95

Медігран

97

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МЕДЛІДЕР 24, ТОВ

97

Macrolab, LTD

96

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

Medigran

97

ОКІРА, ТОВ

98

Medlider 24, LTD

97

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ

98

Next Level Diagnostics, LLC

98

РЕАЛАБ, ТОВ

99

OKIRA LIMITED

98
98

103

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

Оrganiation of Medical Business, LTD

Старлаб

101

Pharmasco

102

Фармаско

102

REALAB, LLC

99

ХІМЕК

103

SERVISLAB, LLC

100

ХЛР, ТОВ

103

Starlab

101

Спецодяг, засоби індивідуального захисту,
дезінфекційні засоби

Special clothing, personal protective
equipment, disinfectants

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

HLR, LTD

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

Macrolab, LTD

96

ХЛР, ТОВ

103

Оснащення мобільних лабораторій

103

Equipping of mobile laboratories

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

Віватек

94

HLR, LTD

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

Next Level Diagnostics, LLC

98

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ

98

Оrganiation of Medical Business, LTD

98

Фармаско

102

Pharmasco

ХЛР, ТОВ

103

Vivatec
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Інформаційні технології,
програмне забезпечення

Information technology,
software

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

CHEMEK

103

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ

98

Macrolab, LTD

96
98

ТерраЛаб Ай Ті

101

Оrganiation of Medical Business, LTD

ХІМЕК

103

TerraLab IT

Автоматизація медичних лабораторій

101

Automation of medical laboratories

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

Біола, ПП

92

Biola, PE

92

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

93

Віватек

94

CHEMEK

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

Next Level Diagnostics, LLC

98

Vivatec

94

ХІМЕК

103

Стандартизація та сертифікація
медичних лабораторій

103

Standardization and certifi cation
of medical laboratories

ISTL

97

Albamed

91

АЛЬБАМЕД, ТОВ

91

ISTL

97

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

Next Level Diagnostics, LLC

98

ІНШЕ

OTHER

ISTL

97

BIONIX LAB, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

ISTL

97

Вента Лаб, ТОВ

93

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

Лабораторія якості, ТОВ

96

Quality laboratory, LTD

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

REALAB, LLC

99

РЕАЛАБ, ТОВ

99

ShimUkraine, LLC

ШимЮкрейн, ТОВ
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АНАЛІТИЧНЕ, ВИМІРЮВАЛЬНЕ, ВИПРОБУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
ТА ПРИЛАДИ; ЗАГАЛЬНОЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ; ІНСТРУМЕНТИ,
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ; КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ
ПРОМИСЛОВОСТІ, НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ СФЕРИ ТА МЕДИЦИНИ
ANALYTICAL, MEASURING, TEST EQUIPMENT AND DEVICES; LABORATORY
EQUIPMENT; TOOLS, CONSUMABLES; COMPLEX SOLUTIONS IN VARIOUS
INDUSTRIES, RESEARCH SPHERE AND MEDICINE
Харчова промисловість

Food industry

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

SIMVOLT

90

Analytec, LTD

92

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

Biola, PE

92

Аналітек, ТОВ

92

BIONIX LAB, LLC

93

Біола, ПП

92

BIOTRACE-GROUP, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

DKTB TEP, JSC

БІОТРЕЙС-ГРУП, ТОВ

93

HLR, LTD

Вента Лаб, ТОВ

93

IDEALAB, LLC

95

ДКТБ ТЕП, ПрАТ

95

Integrated Medical Group, LTD

95

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

INTERTECH Corporation

90

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Next Level Diagnostics, LLC

98

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

PROBIOVET, LLC

99

ПРОБІОВЕТ, ТОВ

99

ShimUkraine, LLC

103

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SIMVOLT

ХЛР, ТОВ

103

SOCTRADE

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

Аграрний сектор

91

95
103

90
100
93

Agrarian industry

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

Analytec, LTD

92

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

Biola, PE

92

Аналітек, ТОВ

92

BIONIX LAB, LLC

93

Біола, ПП

92

DKTB TEP, JSC

95

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

HLR, LTD

Вента Лаб, ТОВ

93

IDEALAB, LLC

95

Віватек

94

Integrated Medical Group, LTD

95

ДКТБ ТЕП, ПрАТ

95

INTERTECH Corporation

90

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

91

103

WWW.LABCOMPLEX.COM

67

XIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABCOMPLEX
XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

Macrolab, LTD

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Next Level Diagnostics, LLC

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

ShimUkraine, LLC

98

SIMVOLT, market of measuring equipment

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

96
98
103
90

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SOCTRADE

ХЛР, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

93

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Vivatec

94

Фармацевтична промисловість
INTERTECH Corporation

100

Pharmaceutical industry
90

ALT UKRAINE LTD, LLC

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

Analytec, LTD

92

АКВА-ЛЮКС, ВІННИЦЯ, ТОВ

90

AQUA-LUX, VINNITSA

90

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

Biola, PE

92

Аналітек, ТОВ

92

BIONIX LAB, LLC

Біола, ПП

92

HLR, LTD

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

IDEALAB, LLC

Вента Лаб, ТОВ

93

INTERTECH Corporation

90

Віватек

94

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

Macrolab, LTD

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Next Level Diagnostics, LLC

98

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

PROBIOVET, LLC

99

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

ShimUkraine, LLC

103

ПРОБІОВЕТ, ТОВ

99

SIMVOLT, market of measuring equipment

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SOCTRADE

100

Токіо Боєкі

102

Tokyo Boeki

102

ХЛР, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

93

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Vivatec

94

Лабораторна медицина

91

93
103
95

90

Laboratory Medicine

АКВА-ЛЮКС, ВІННИЦЯ, ТОВ

90

Albamed

91

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

АЛЬБАМЕД, ТОВ

91

AQUA-LUX, VINNITSA

90

Астравір Текнолоджі, Компанія

92

Astravir Technology, Company

92

Біола, ПП

92

Biola, PE

92

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIONIX LAB, LLC

93

Віватек

94

CHEMEK

103

Діаген

94

Diagen

94

ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ

94

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

94

ЕНВЕРК-УКРАЇНА, ТОВ

95

ENVERQUE-UKRAINE, LLC

95
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Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

HLR, LTD

ЛАБВІТА, ТОВ

96

Integrated Medical Group, LTD

95

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Labvita, LLC

96

МЕДЛІДЕР 24, ТОВ

97

Macrolab, LTD

96

МК Квертімед-Україна, ТОВ

98

Medlider 24, LTD

97

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

MK Kvertimed-Ukraine, LTD

98

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ

98

Next Level Diagnostics, LLC

98

ПРОБІОВЕТ, ТОВ

99

Оrganiation of Medical Business, LTD

98

99

Pharmasco

РЕАЛАБ, ТОВ

103

102

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

PROBIOVET, LLC

99

Старлаб

101

REALAB, LLC

99

Токіо Боєкі

102

SERVISLAB, LLC

Фармаско

102

ShimUkraine, LLC

103

ХІМЕК

103

Starlab

101

ХЛР, ТОВ

103

Tokyo Boeki

102

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Vivatec

100

94

Металургія

Metallurgy

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

HLR, LTD

91

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

INTERTECH Corporation

90

Вента Лаб, ТОВ

93

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

ShimUkraine, LLC

103

96
103

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SIMVOLT, market of measuring equipment

Токіо Боєкі

102

SOCTRADE

100

ХЛР, ТОВ

103

Tokyo Boeki

102

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

Машинобудування
INTERTECH Corporation

90

93

Mechanical engineering
90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

HLR, LTD

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

INTERTECH Corporation

90

Вента Лаб, ТОВ

93

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

ShimUkraine, LLC

103

96
103

Токіо Боєкі

102

SIMVOLT, market of measuring equipment

ХЛР, ТОВ

103

Tokyo Boeki
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ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

93

Хімічна промисловість
INTERTECH Corporation

Chemical industry
90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

AQUA-LUX, VINNITSA

90

АКВА-ЛЮКС, ВІННИЦЯ, ТОВ

90

BIONIX LAB, LLC

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

HLR, LTD

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

IDEALAB, LLC

Вента Лаб, ТОВ

93

INTERTECH Corporation

90

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Next Level Diagnostics, LLC

98

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

PROBIOVET, LLC

99

ПРОБІОВЕТ, ТОВ

99

SERVISLAB, LLC

100
103

93
103
95

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

ShimUkraine, LLC

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SIMVOLT, market of measuring equipment

Токіо Боєкі

102

SOCTRADE

100

ХЛР, ТОВ

103

Tokyo Boeki

102

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

ПЕК і нафтогазова промисловість

90

93

Fuel and energy complex, oil and gas industry

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

SIMVOLT

90

DKTB TEP, JSC

95

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

HLR, LTD

Вента Лаб, ТОВ

93

IDEALAB, LLC

95

ДКТБ ТЕП, ПрАТ

95

INTERTECH Corporation

90

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

ShimUkraine, LLC

103

96
103

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SIMVOLT

Токіо Боєкі

102

SOCTRADE

100

ХЛР, ТОВ

103

Tokyo Boeki

102

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

Ветеринарія
INTERTECH Corporation

90

93

Veterinarian sector
90

ALT UKRAINE LTD, LLC

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

Analytec, LTD

92

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

Biola, PE

92

Аналітек, ТОВ

92

BIONIX LAB, LLC

93

Біола, ПП

92

BIOTRACE-GROUP, LLC
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БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

HLR, LTD

БІОТРЕЙС-ГРУП, ТОВ

93

IDEALAB, LLC

103
95

Вента Лаб, ТОВ

93

Integrated Medical Group, LTD

95

Віватек

94

INTERTECH Corporation

90

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

Macrolab, LTD

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Next Level Diagnostics, LLC

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

SERVISLAB, LLC

100

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

ShimUkraine, LLC

103

98

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

SIMVOLT, market of measuring equipment

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SOCTRADE

100

Токіо Боєкі

102

Tokyo Boeki

102

ХЛР, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

93

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Vivatec

94

Наука та освіта

90

Science and education

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

Biola, PE

92

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

BIONIX LAB, LLC

93

Біола, ПП

92

DKTB TEP, JSC

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

HLR, LTD

Вента Лаб, ТОВ

93

IDEALAB, LLC

95

Віватек

94

Integrated Medical Group, LTD

95

ДКТБ ТЕП, ПрАТ

95

INTERTECH Corporation

90

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

Macrolab, LTD

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Next Level Diagnostics, LLC

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

SERVISLAB, LLC

100

98

ShimUkraine, LLC

103

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

95
103

98

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

SIMVOLT, market of measuring equipment

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SOCTRADE

100

Токіо Боєкі

102

Tokyo Boeki

102

ХЛР, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

93

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Vivatec

94

Екологічний контроль

Environmental mon itoring

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

SIMVOLT

90

HLR, LTD

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

IDEALAB, LLC
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Вента Лаб, ТОВ

93

Integrated Medical Group, LTD

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

INTERTECH Corporation

95
90

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

ShimUkraine, LLC

96
103

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SIMVOLT

Токіо Боєкі

102

SOCTRADE

100

ХЛР, ТОВ

103

Tokyo Boeki

102

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

Стандартизація і метрологія

90

93

Standardization and Metrology

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

91

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

Analytec, LTD

92

Аналітек, ТОВ

92

BIONIX LAB, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

DKTB TEP, JSC

95

Вента Лаб, ТОВ

93

HLR, LTD

ДКТБ ТЕП, ПрАТ

95

INTERTECH Corporation

90

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

103

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

ShimUkraine, LLC

103

ХЛР, ТОВ

103

SOCTRADE

100

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

Геологія та геологорозвідка

93

Geology and exploration

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

HLR, LTD

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

INTERTECH Corporation

90

Вента Лаб, ТОВ

93

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

96

ShimUkraine, LLC

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

91
103

103

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SIMVOLT, market of measuring equipment

Токіо Боєкі

102

SOCTRADE

100

ХЛР, ТОВ

103

Tokyo Boeki

102

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

Гірничовидобувна промисловість

90

93

Mining industry

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

HLR, LTD

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

INTERTECH Corporation

90

Вента Лаб, ТОВ

93

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96
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ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

ShimUkraine, LLC

96
103

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SIMVOLT, market of measuring equipment

ХЛР, ТОВ

103

SOCTRADE

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

Водопідготовка та водоочищення

90
100
93

Water preparation and water purification

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

АКВА-ЛЮКС, ВІННИЦЯ, ТОВ

90

Analytec, LTD

92

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

AQUA-LUX, VINNITSA

90

Аналітек, ТОВ

92

BIONIX LAB, LLC

93

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

BIOTRACE-GROUP, LLC

93

БІОТРЕЙС-ГРУП, ТОВ

93

HLR, LTD

Вента Лаб, ТОВ

93

INTERTECH Corporation

90

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

98

Next Level Diagnostics, LLC

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

91

103

98

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

ShimUkraine, LLC

103

ХЛР, ТОВ

103

SOCTRADE

100

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

Криміналістика

93

Criminology

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

BIONIX LAB, LLC

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ

93

HLR, LTD

ІДЕАЛАБ, ТОВ

95

IDEALAB, LLC

95

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

95

Integrated Medical Group, LTD

95

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

INTERTECH Corporation

90

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

98

Macrolab, LTD

96

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

91
93
103

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

100

Next Level Diagnostics, LLC

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

SERVISLAB, LLC

Токіо Боєкі

102

ShimUkraine, LLC

103

ХЛР, ТОВ

103

SOCTRADE

100

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Tokyo Boeki

102

Оборонно-промисловий комплекс

98
100

Defense industrial complex

INTERTECH Corporation

90

HLR, LTD

Вента Лаб, ТОВ

93

INTERTECH Corporation

90

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96
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МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

Некст Левел Діагностікс, ТОВ

98

Next Level Diagnostics, LLC

96
98

СОК ТРЕЙД, ТОВ

100

ShimUkraine, LLC

103

ХЛР, ТОВ

103

SOCTRADE

100

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

Електроніка, електротехніка,
приладобудування

93

Electronics, electrical,
instrumentation

INTERTECH Corporation

90

ALT UKRAINE LTD, LLC

SIMVOLT

90

DKTB TEP, JSC

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

91

HLR, LTD

Вента Лаб, ТОВ

93

INTERTECH Corporation

90

ДКТБ ТЕП, ПрАТ

95

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96

96

ShimUkraine, LLC

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Токіо Боєкі

102

SIMVOLT

ХЛР, ТОВ

103

Tokyo Boeki

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

Будівельна промисловість

91
95
103

103
90
102
93

Building industry

INTERTECH Corporation

90

HLR, LTD

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

INTERTECH Corporation

103
90

Вента Лаб, ТОВ

93

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

ShimUkraine, LLC

96
103

ХЛР, ТОВ

103

SIMVOLT, market of measuring equipment

90

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

93

Легка промисловість

Light industry

INTERTECH Corporation

90

HLR, LTD

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

90

INTERTECH Corporation

103
90

Вента Лаб, ТОВ

93

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

Macrolab, LTD

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

ShimUkraine, LLC

96
103

ХЛР, ТОВ

103

SIMVOLT, market of measuring equipment

90

ШимЮкрейн, ТОВ

103

Venta Lab, LLC

93

Інше

Other

INTERTECH Corporation

90

AQUA-LUX, VINNITSA

АКВА-ЛЮКС, ВІННИЦЯ, ТОВ

90

INTERTECH Corporation

90

ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ

96

LABCONTRACT UKRAINE, LLC

96

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

96

Macrolab, LTD

96
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ XI МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO,
МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ»,
МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ ТЕХНОЛОГІЇ
«ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ» ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS OF THE XI INTERNATIONAL
EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
PHARMATECHEXPO, INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION «PACKAGING & LABELLING»,
INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION CLEAN ROOMS TECHNOLOGIES
Виробниче та невиробниче
обладнання

Production and non-production
equipment

ОМАГ С.Р.Л.

111

HLR, LTD

115

Поло Хандельс Акцієнгезельшафт

112

OMAG S.R.L

111

Системи реального часу – Україна, ТОВ

112

POLO HANDELS AG

112

СІНОФАРМТЕХ, ТОВ

113

REAL TIME SYSTEMS UKRAINE, INC LTD

112

ХЛР, ТОВ

115

Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.

116

Шанхай ІВЕН Фарматех Енджинірінг Ко., Лтд.

116

SinoPharmtech

113

Сировина, інгредієнти

Raw materials, components

Аврора, ТК, ТОВ

108

CANAPTEKA

110

КАНАПТЕКА

110

Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.

116

Шанхай ІВЕН Фарматех Енджинірінг Ко., Лтд.

116

Traiding Company Aurora, LLC

108

Упаковка та пакувальне обладнання

Packing and packing equipment

Hicof Inc.

106

Hicof Inc.

106

ROMMELAG ENGINEERING

107

OMAG S.R.L.

111

ОМАГ С.Р.Л.

111

PackGroup

111

ПакГруп

111

POLO HANDELS AG

112

Поло Хандельс Акцієнгезельшафт

112

ROMMELAG ENGINEERING

107

СІНОФАРМТЕХ, ТОВ

113

Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.

116

СМАРТ ВЕЙ ПЛЮС, ТОВ

113

SinoPharmtech

113

Шанхай ІВЕН Фарматех Енджинірінг Ко., Лтд.

116

SMART WAY PLUS

113

Лабораторно-аналітичне обладнання
INTERTECH Corporation
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Laboratory and analytical equipment
ALSI-Chrom, LLC
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АЛСІ-ХРОМ, ТОВ

108

ALT UKRAINE LTD, LLC

109

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

109

Analytec, LTD

109

Аналітек, ТОВ

109

HLR, LTD

115

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

110

INTERTECH Corporation

107

ОМАГ С.Р.Л.

111

Macrolab, LTD

110

Поло Хандельс Акцієнгезельшафт

112

OMAG S.R.L.

111

СІНОФАРМТЕХ, ТОВ

113

POLO HANDELS AG

112

СОК ТРЕЙД, ТОВ

114

Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.

116

Технопролаб, ТОВ

114

ShimUkraine, LLC

116

ХЛР, ТОВ

115

SinoPharmtech

113

Шанхай ІВЕН Фарматех Енджинірінг Ко., Лтд.

116

SOC TRADE, LLC

114

ШимЮкрейн, ТОВ

116

Teсhnoprolab, LLC

114

Комплексні рішення для
фармацевтичних підприємств

Complex solutions for pharmaceutical
enterprises

DrugCards

106

DrugCards

106

Inherent Simplicity Baltic

106

IBC Nanotex UA, LLC

108

Аврора, ТК, ТОВ

108

Inherent Simplicity Baltic

106

АЙ БІ СІ НАНОТЕКС УА, ТОВ

108

POLO HANDELS AG

112

Поло Хандельс Акцієнгезельшафт

112

Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.

116

СІНОФАРМТЕХ, ТОВ

113

SinoPharmtech

113

Шанхай ІВЕН Фарматех Енджинірінг Ко., Лтд.

116

Traiding Company Aurora, LLC

108

Технології «Чистих приміщень»,
клінінг та дезінфекція

“Clean Rooms” Technologies,
cleaning and disinfection

ReWay

107

HLR, LTD

115

АЙ БІ СІ НАНОТЕКС УА, ТОВ

108

IBC Nanotex UA, LLC

108

СВС-АРТА, ТОВ

112

ReWay

107

СІНОФАРМТЕХ, ТОВ

113

Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.

116

ХЛР, ТОВ

115

SinoPharmtech

113

Шанхай ІВЕН Фарматех Енджинірінг Ко., Лтд.

116

SVS-ARTA, LTD

112

Технології та обладнання для
водоочищення та водопідготовки

Technologies and equipment
for waste treatment, water treatment

СИСТЕМИ ЧИСТОЇ ВОДИ, ТОВ

113

CLEAN WATER SYSTEMS, LTD

113

СІНОФАРМТЕХ, ТОВ

113

Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.

116
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Шанхай ІВЕН Фарматех Енджинірінг Ко., Лтд.

116

SinoPharmtech

Промислове холодильне
та кліматичне обладнання

113

Industrial refrigeration
and climatic equipment

СІНОФАРМТЕХ, ТОВ

113

Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.

116

Шанхай ІВЕН Фарматех Енджинірінг Ко., Лтд.

116

SinoPharmtech

113

Послуги для компаній
фармацевтичної індустрії

Services for pharmaceutical
companies

DrugCards

106

ANZA, LLC (China)

109

ELJUNGA

106

CANAPTEKA

110

Inherent Simplicity Baltic

106

CLEAN WATER SYSTEMS, LTD

113

ISTL

111

DrugCards

106

SKAITOS KOMPIUTERIU SERVISAS

108

ELJUNGA

106

АНЬЗА, ТОВ (Китай)

109

Inherent Simplicity Baltic

106

КАНАПТЕКА

110

ISTL

111

Поло Хандельс Акцієнгезельшафт

112

POLO HANDELS AG

112

Системи реального часу – Україна, ТОВ

112

REAL TIME SYSTEMS UKRAINE, INC LTD

112

СИСТЕМИ ЧИСТОЇ ВОДИ, ТОВ

113

Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.

116

СІНОФАРМТЕХ, ТОВ

113

SinoPharmtech

113

СМАРТ ВЕЙ ПЛЮС, ТОВ

113

SKAITOS KOMPIUTERIU SERVISAS

108

Стандарти Технології Розвиток+, ТОВ

114

SMART WAY PLUS

113

Український Науковий Інститут Сертифікації, ТОВ 115

Standards Technologies Development+, LTD

114

УКРМЕДСЕРТ, ТОВ

115

Ukrainian Scientific Institute of Certification, LLC 115

Шанхай ІВЕН Фарматех Енджинірінг Ко., Лтд.

116

UKRMEDCERT, LTD

Інше

115

Other

DrugCards

106

ANZA, LLC (China)

109

Innovative Pharma Baltics

106

CANAPTEKA

110

ISTL

111

DrugCards

106

АНЬЗА, ТОВ (Китай)

109

Innovative Pharma Baltics

106

КАНАПТЕКА

110

ISTL

111

Новафілтер Технолоджі

111

Novafilter Technology

111

СІНОФАРМТЕХ, ТОВ

113

SinoPharmtech

113
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АНАЛІТИКА ЛАБОРАТОРІЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ HI-TECH
GENERAL INFORMATION ABOUT EXHIBITORS
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ANALYTICS. LABORATORY. BIOTECHNOLOGIES. HI-TECH
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XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX

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.

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) 344-07-24
+380 (44) 526-96-24
info@simvolt.ua
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

90
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HORIBA, DELTA OHM, Ezodo, XS Instruments, співпрацює з
Exotek-Instruments, СЕМ, UNI-T та ін.
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 HORIBA, DELTA OHM,
Ezodo, XS Instruments. We are working with ExotekInstruments, SEM, UNI-T.

АКВА-ЛЮКС, ВІННИЦЯ, ТОВ
AQUA-LUX, VINNITSA
Україна, 21021, м. Вінниця,
вул. Порика, 7
7, Poryka Str., Vinnitsa,
21021, Ukraine
+380 (432) 56-07-46
bratanoff@gmail.com
www.aqualux.vn.ua

Системи діалізу та водопідготовки для медицини і
фармацевтики. Системи безпечного знезараження
медичних відходів.
Dialysis and water treatment systems for medicine and
pharmaceuticals. Safe disinfection systems for medical
waste.

АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
ALSI-Chrom, LLC
Україна, 01042, м. Київ,
вул. Джона Маккейна, 22/1, оф. 70
Off. 70, 22/1, John Mccain Str.,
Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 521 95 40 (багатоканальний)
Технічна підтримка: 0 800 40 11 22
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
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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. ALSIChrom 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 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
+380 (44) 492-72-71
info@alt.ua
www.alt.ua

Представлені торгові марки: Oxford Instruments,
Analytik Jena, Hitachi High-Tech, Horiba, BWBTechnologies, 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.
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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, ТОВ
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

ТОВ «АЛЬБАМЕД» – сучасні світові тенденції розвитку
ринку лабораторної діагностики. Основними
напрямами роботи компанії є: забезпечення
лабораторій реагентами та витратними матеріалами
до біохімічних, імунологічних та гематологічних
аналізаторів!
Автоматичні аналізатори ШОЕ Improve
Автоматичні аналізатори сечі, осаду сечі Improve
Автоматичні гематологічні аналізатори Zybio та Diagon
Аналізатори імуноаналізу Bioscience
Аналізатори калу Sciendox
Реактиви / реагенти для гематологічних аналізаторів
виробництва Norma Instruments та Diagon
Автоматичні біохімічні аналізатори Zybio
Контрольний матеріал та калібратори для гематології,
біохімії, імунології Bio-Techne R&D Systems
Програми міжнародного контролю якості INSTAND e.V
Реагенти для проточної цитометрії EXBIO
Системи виділення нуклеїнових кислот Zybio
Вакуумні системи забору крові для загального аналізу
крові, біохімії, імунології, ПЛР, аплікатори виробництва
Improve
Медичні рукавички, лабораторний пластик
Системи HemoCue для відділень трансфузіології та
центрів переливання крові
"ALBAMED" Ltd is the modern world trends in the
development of the laboratory diagnostics market.
The main directions of the company's work are:
providing laboratories with reagents and consumables
for biochemical, immunological and hematological
analyzers!
Improve аutomatic ESR analyzers
Improve аutomatic urine analyzers, urine sediment
analyzers
Zybio and Diagon automatic hematology analyzers
Bioscience immunoassay analyzers
Sciendox stool analyzers
Reagents for hematology analyzers manufactured by
Norma Instruments and Diagon
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Zybio automatic biochemistry analyzers
Bio-Techne R & D Systems control material and calibrators
for hematology, biochemistry, immunology
International quality control programs INSTAND e.V
EXBIO flow cytometry reagents
Zybio nucleic acid extraction systems
Vacuum blood collection systems for general blood
analysis, biochemistry, immunology, PCR, applicators
manufactured by Improve
Medical gloves, laboratory plastic
HemoCue systems for transfusion departments and blood
transfusion centres

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.
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Астравір Текнолоджі, Компанія
Astravir Technology, Company
Україна, 61011, м. Харків,
Полтавський Шлях, 6
6, Poltava shlyakh, Kharkov,
61011, Ukraine
+38 (099) 032-52-14
info@astravirtech.com.ua
www.astravirtech.com.ua

Компанія «Астравір Текнолоджі» є виробником різних
реагентів для лабораторної діагностики: для збереження
та очистки зразка та ПЛР тест-систем. В асортименті
компанії тест-системи для визначення COVID–19,
респіраторних, герпесних, урогенітальних, кишкових
інфекцій, онкогенетичних маркерів. Сучасне виробництво
займає площу 1000 кв.м. У лабораторіях підприємства
над розробкою та виробництвом працюють понад 30
співробітників, серед яких є доктора та кандидати наук.
На підприємстві впроваджена система управління якістю
ISO 13485.
Astravir Technology is the largest Ukrainian manufacturer
of PCR test kits for laboratory diagnostics. The range of the
company: Test systems for COVID–19, respiratory infections,
urinary tract infections, herpes virus infections.
Modern production covers an area of 1000 sq.m. In the
laboratories of the enterprise, more than 30 employees work
on development and production, among whom there are
PhD. The company has implemented a quality management
system ISO 13485.

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.
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"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.

БІОНІКС ЛАБ, ТОВ
BIONIX LAB, LLC
Україна, 04071, м. Київ,
пров. Ярославський, 7/9
7/9, Yaroslavsky lane, Kyiv,
04071, Ukraine
+380 (44) 379-17-97
bionix@bionixlab.com
www.bionixlab.com

Представлені торгові марки:
Bio-Rad Laboratories, Inc (USA); BIONOTE, INC (South
Korea); iNtRON Biotechnology, Inc (South Korea);
STARLAB INTERNATIONAL GMBH (Germany); SERVA
Electrophoresis GmbH (Germany); SIA "Adrona" (Latvia);
AniCon Labor GmbH (ТМ Kylt) (Germany); BERTIN
TECHNOLOGIES SAS (France); АЛЬГИМЕД ТЕХНО ООО
(Belarus); BIONEER CORPORATION (South Korea);
EUROFINS GENESCAN TECHNOLOGIES GMBH (Austria);
Tecan Austria GmbH (Austria).
ТОВ «БІОНІКС ЛАБ» – постачальник лабораторного
обладнання, реактивів та матеріалів для роботи з
біологічними об'єктами. Ми надаємо допомогу в
підборі обладнання для вирішення Ваших завдань.
Наші досвідчені сервіс-інженери встановлюють
обладнання і забезпечують гарантійне та постгарантійне обслуговування. Крім постачання
лабораторного обладнання, тест-систем і реагентів,
ТОВ «БІОНІКС ЛАБ» надає методичну підтримку своїм
клієнтам та проводить навчання спеціалістів на базі
навчальних центрів.
LLC “Bionix Lab” is a dedicated supplier of laboratory
equipment, reagents and consumables for biological
objects. We provide professional support in
optimal equipment and auxiliaries selection taking
into consideration your needs and regulational
documentation requirements.
Our skilled support teams install the devices and provide
aftersales, warranty and afterwarranty services and
corresponding training programs.
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БІОТРЕЙС-ГРУП, ТОВ
BIOTRACE-GROUP, LLC
Україна, 49127, м. Дніпро,
вул. Автопаркова, 7
7, Avtoparkova Str., Dnipro,
49127, Ukraine
0 800 401 700
0800401700@ukr.net
www.biotrace.com.ua

Ми знаємо, що рутинні методи аналізу найчастіше
трудомісткі, тривалі й складні. Тому пропонуємо
альтернативні способи і засоби, які дозволять спростити
та автоматизувати процеси, прискорити отримання
результатів і підвищити їх відтворюваність.
Ми постійно стежимо за світовими тенденціями в
лабораторній практиці і готові ділитися кращими
інноваціями для вирішення ваших завдань і мінімізації
витрат на їх виконання.
Наша сфера: мікробіологія, мембранна фільтрація,
стандартні зразки.
We know that routine analysis methods are often time
consuming, laborious and complex. Therefore, we offer
alternative methods and systems that will simplify and
automate the processes, speed up the obtaining of results
and increase their reproducibility.
We constantly follow up on global trends in laboratory
practice and are ready to share the best innovations
to solve your problems and minimize the cost of their
implementation.
Our scope: microbiology, membrane filtration, standard
samples.

Вента Лаб, ТОВ
Venta Lab, LLC
Україна, 49064, м. Дніпро,
пр-т c. Нігояна, 50, оф. 23
Off. 23, 50, Nihoiana Ave.,
Dnipro, 49006, Ukraine
+380 (56) 794-03-73
+38 (093) 0000-446
+38 (095) 0000-446
+38 (096) 0000-446
0800 306 725 Call center
info@ventalab.ua
www.ventalab.ua

ТОВ «Вента Лаб» пропонує сучасне загальнолабораторне
обладнання високої якості від провідних світових
виробників: Farmcomp WILE (Фінляндія), MEMMERT,
ZEUTEC, IKA, AND, KERN, BINDER, SIGMA Laborzentrifugen
(Німеччина), Endecots (Великобританія) та інші.
Це вологоміри, ваги (лабораторні, промислові,
аналізатори вологи), шафи сушильні, ВДК, ПЧП,
електропастухи, млини лабораторні, ексикатори,
центрифуги лабораторні та ін.
Якість послуг, надійність обладнання, відповідальність
і професіоналізм фахівців – головні принципи нашої
компанії з моменту її заснування.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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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.

Віватек
Vivatec
Україна, 01033, м. Київ,
вул. Либідська, 17
17, Lybidska Str., Kyiv,
01033, Ukraine
+38 (097) 575-70-20
vivatec.ag@gmail.com
www.vivatec.com.ua

Представлені торгові марки: Genrui, Medtron.
ТОВ «Віватек» є постачальником медичного,
лабораторного та ветеринарного обладнання.
Ми, також, постачаємо інжектори та витратні матеріали
до них (Германія), мікроскопи та оптику (Нідерланди).
Співпрацюємо із брендами які заслуговують довіри:
Genrui та MedTron.
Vivatek LLC is a supplier of medical, laboratory and veterinary
equipment. We also supply injectors and consumables
(Germany), microscopes and optics (Netherlands).
We work with brands that are trustworthy: Genrui and
Medtron.

Групотест, ПП
Grupotest, PE
Україна, 61001, м. Харків,
пр-т Московський, 90-А, кв. 50
Apt. 50, 90-А, Moskovsky Ave.,
Kharkiv, 61001, Ukraine
+38 (050) 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
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».
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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.

Діаген
Diagen
Україна, 08131, Київська обл.,
с. Софіївська Борщагівка,
вул. Київська, 34-А, оф. 317
Off. 317, 34-А, Kyivska Str.,
Sofievskaya Borschagovka,
Kyiv region, 08131, Ukraine
+380 (44) 364-60-66
info@diagen.com.ua
www.diagen.com.ua

Представлена торгова марка: Diagen.
Сучасна медична лабораторія.
Modern medical laboratory.

ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ
DiaSys Diagnostic Systems GmbH
9, Alte Strasse, Holzheim,
65558, Germany
+49 (6432) 914-60
+49 (6432) 914-632
inna.kruesemann@diasys.de
www.diasys-diagnostics.com

Представлена торгова марка: DiaSys Diagnostic Systems
GmbH.
Німецька компанія DiaSys Diagnostic Systems GmbH є
одним із провідних спеціалістів у розробці та виробництві
діагностичних систем високої якості. Компанія виготовляє
реагенти для клінічної хімії, імунотурбідіметрії,
калібратори та контролі. Окрім цього DiaSys пропонує
біохімічні аналізатори BioMajesty, Respons 920, Respons
910, InnovaStar (аналізатор для визначення рівня
глікованого гемоглобіну, CRP), SensoStar GL (аналізатор
для визначення рівня глюкози та лактату), напівавтомати
StarDust MC-15 та Фотометр 505.
Уся продукція сертифікована згідно з ISO та СЕ.
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The German company DiaSys Diagnostic Systems GmbH
is one of the leading specialists in development and
manufacturing of diagnostic systems of high quality.
Company produces reagents for clinical chemistry,
immunoturbidimetric tests, including calibrators and
controls.
Besides DiaSys Diagnostic Systems offers clinical chemistry
analyzers BioMajesty, Respons 920, Respons 910, InnovaStar
(analyzer for measurement of HbA1c), SensoStar GL
(Glucose/Lactate Analyzer), semi-automated analyzers
StarDust MC-15 and Photometer.
All products are CE and ISO certified.

ДКТБ ТЕП, ПрАТ
DKTB TEP, JSC
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Марії Капніст (Желябова), 2-А
2-А, Mariy Kapnist Str. (Zhelyabova 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).
“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).

ЕНВЕРК-УКРАЇНА, ТОВ
ENVERQUE-UKRAINE, LLC
Україна, 01001, м. Київ,
вул. Софіївська, 1, оф. 32
Off. 32, 1, Sofiivska Str.,
Kyiv, 01001, Ukraine
+38 (050) 400-76-33
Office.enverque@gmail.com
www.enverque.de

ТОВ «ЕНВЕРК-УКРАЇНА» є ексклюзивним представником
та партнером компанії Enverque GmbH, Німеччина.
Компанія спеціалізується на виробництві та торгівлі
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лабораторними реагентами, матеріалами та медичними
виробами.
Компанія пропонує швидкі тест-системи COVID-19 для
виявлення респіраторного синдрому коронавірусу
(SARS-CoV-2) в зразках людини відомих штамів, тести
на антитіла, PCR тести, різноманітне лабораторне
обладнання для спеціалізованих та універсальних
лабораторій, мобільні лабораторні рішення.
ENVERK-UKRAINE LLC is the exclusive representative and
partner of Enverque GmbH, Germany. The company
specializes in the production and trade of laboratory
reagents, materials and medical devices.
The company offers rapid COVID-19 test systems for the
detection of coronavirus respiratory syndrome (SARS-CoV-2)
in human samples of known strains, antibody tests, PCR
tests, a variety of laboratory equipment for specialized and
universal laboratories, mobile laboratory solutions.

ІДЕАЛАБ, ТОВ
IDEALAB, LLC
Україна, 03134, м. Київ,
вул. Сім’ї Сосніних, 9
9, Sim’i Sosninykh Str.,
Kyiv, 03134, Ukraine
+38 (050) 561-10-29
info@idealab.com.ua
www.idealab.com.ua

IDEALAB – це нове слово на ринку аналітичного
обладнання. Ми дослухаємося до потреб лабораторії
та 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, постановка методик.
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.

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.img.ua

Компанія IMG працює в сферах, де застосовуються методи
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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.

ЛАБВІТА, ТОВ
Labvita, LLC
Україна, 03022, м. Київ,
вул. М. Ломоносова, 75-A, оф. 123
Off. 123, 75-A, 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 увесь спектр завдань
в лабораторних дослідженнях, згідно рекомендацій
міжнародних організацій: IFCC, AACC, CAP, ВООЗ.
Компанія має успішний досвід участі в міжнародних
проєктах, 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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ЛАБКОНТРАКТ Україна, ТОВ
LABCONTRACT UKRAINE, LLC
Україна, 03151, м. Київ, вул. Вінницька, 14/39
14/39, Vinnytska Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 22-99-009
info@labcontract.com.ua
www.labcontract.com.ua

Компанія «Лабконтракт Україна» займається комплексним
оснащенням різногалузевих лабораторій. Ми постачаємо
лабораторне обладнання, витратні матеріали, реактиви
та діагностикуми таких виробників, як: Agdia, Behr, Binder,
Bochem, DSMZ-German, Hettich, Kern, Bürkle, Julabo, Ika,
Krüss, Loewe, Macherey-Nagel, Memmert, Binder, Pol-Eko,
Reagecon, Testo та багато інших.
Наші переваги – клієнтоорієнтованість, вигідні
конкурентні ціни, оптимальні терміни постачання та
наявність товарів на складі в Україні.
The company "Labcontract Ukraine" is engaged in the
complex equipment of diversified laboratories. We supply
laboratory equipment, consumables, reagents and
diagnostic agents from such manufacturers as: Agdia,
Behr, Binder, Bochem, DSMZ-German, Hettich, Kern, Bürkle,
Julabo, Ika, Krüss, Loewe, Macherey-Nagel, Memmert,
Binder, Pol -Eko, Reagecon, Testo and many others.
Our advantages are client focus, favourable competitive
prices, optimal delivery dates, and availability of goods at
the warehouse in Ukraine.

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.

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
+38 (067) 537-32-57
info@macrolab.com.ua
www.macrolab.com.ua

Компанія МАКРОЛАБ ЛТД, яка створена у 2006 році,
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спеціалізується на постачанні та обслуговуванні сучасного
лабораторного обладнання:
- Лабораторні млини, подрібнювачі, планетарні, шарові,
дискові, роторні, ножові та ріжучі млини, механічні ступки,
щокові дробарки, розсіви, сита, ділителі проб, преси;
- Мікрохвильові кислотні мінералізатори, автоматичні
системи екстракції, озолення, системи для синтезу;
- Експрес - аналізатори жиру, білку, вологи, сухого залишку;
- Аналітичні і лабораторні ваги;
- Лабораторні високотемпературні муфельні камерні та
трубчасті печі;
- Рентгенівські спектрометри та дифрактометри;
- Мобільні та стаціонарні іскрові оптико-емісійні
спектрометри;
- Системи сплавлення в платинових тиглях;
- Аналізатори CS та ONH в органічних та неорганічних
пробах;
- Абразивні та прецизійні відрізні станки, шліфувальнополірувальні станки, преси;
- Твердоміри за методами Бринелля, Роквелла, Віккерса;
- Гомогенізатори для отримання наноемульсій та
наносуспензій;
- Аналізатори розміру частинок, дзета-потенціалу,
молекулярної маси;
- Лічильники аерозольних часток та мікробіологічні
пробовідбірники повітря для контроля чистих приміщень;
- Очисники аргону.
Компанія ТОВ «Макролаб ЛТД» здійснює постачання
обладнання, навчання персоналу, надає методичну
підтримку та гарантійне і післягарантійне обслуговування у
всіх регіонах України.
Company MACROLAB LTD, 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
Medigran
Україна, 03035, м. Київ, вул. Льва Толстого, 63
63, L. Tolstoy Str., Kyiv,
03035, Ukraine
+38 (067) 824-85-04
office@medigran.com
www.medigran.com

Представлені торгові марки: BioSystems, Euromex, 77
Elektronika, Diestro, Villa System Medicali, Alpinion,
Heine, eVent Medical, Infinium, Trismed, Ritter, DenMat,
DryShield, MGB, JVC, Ivory.
Компанія «Медігран» забезпечує медичні установи
лабораторним обладнанням та реагентами (біологічні
мікроскопи, обладнання та реагенти для клінікодіагностичних лабораторій, обладнання для аналізу
показників сечі, аналізатори електролітів крові),
діагностичним обладнанням (УЗД системи; апарати ШВЛ;
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рентген апарати; мамографічні системи; обладнання
для діагностики серцево-судинних захворювань,
ендоскопічне обладнання, ручні діагностичні інструменти;
монітори пацієнта) та стоматологічним обладнанням
(стоматологічні наконечники та мікромотори, система
ізоляції, реставраційні матеріали та лазерні системи,
рентгендіагностичні системи, стоматологічні установки
та автоклави).
Medigran provides medical institutions with laboratory
equipment and reagents (biological microscopes, equipment
and reagents for clinical diagnostic laboratories, equipment
for analysis of urine parameters, blood electrolyte analyzers),
diagnostic equipment (ultrasound systems; ventilators;
X-ray machines; mammography systems; cardiovascular
diagnostics equipment, endoscopic equipment, handheld diagnostic instruments; patient monitors) and dental
equipment (dental tips and micromotors, insulation system,
restoration materials and laser systems, X-ray diagnostic
systems, dental units and autoclaves).

МЕДЛІДЕР 24, ТОВ
Medlider 24, LTD
Україна, 02121, м. Київ,
вул. Арх. Вербицького, 32-А
32-А, Architector Verbitsky Str.,
Kyiv, 02121, Ukraine
+380 (44) 562-74-64
info@medlider24.com.ua
www.medlider24.com.ua

Діяльність нашої компанії полягає у дистрибуції швидких
діагностичних імунохроматографічних тестів для експресдіагностики небезпечних інфекцій (ВІЛ, гепатитів В і С,
сифілісу, рота- та аденовірусів), кардіо- та онкомаркерів,
визначення наявності наркотичних речовин в організмі, а
також визначення групи крові і резус-фактора, вагітності,
овуляції.
Our company is the distributor of rapid tests for in vitro
diagnostics for detection of dangerous infections (HIV, HBV,
HCV, syphilis, rota- and adenovirus), cardiac and tumor
markers, DOA tests, as well as blood typing and Rh factor,
pregnancy, ovulation, etc.

Міжнародна школа технічного законодавства
та управління якістю, 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
26, PoltavskiyShliakh Str., Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 752-10-52
+380 (57) 752-10-54
kmukr@ukr.net
www.kmed.com.ua

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

Некст Левел Діагностікс, ТОВ
Next Level Diagnostics, LLC
Україна, 01001, м. Київ, пров. Михайлівський, 20,7
20, 7, Mikhailovsky lane,
Kyiv, 01001, Ukraine
+38 (095) 116-16-28
info@nextleveldiagnostics.com
www.nextleveldiagnostics.com

Представлені торгові марки: Novacyt, Primer Design,
Omega Diagnostics, OLM Diagnostics, BMS, Aurora
Biomed, Berthold Robotic, LDBio Diagnostics.
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Некст Левел Діагностікс – провідна дистриб'юторська
компанія з міжнародним капіталом і інвестиціями із
Силіконової Долини, США, Великобританії та Західної
Європи, яка пропонує сучасне обладнання і високоточні
реагенти тільки від найсильніших гравців світового
діагностичного ринку, - Novacyt, Primer Design, Omega
Diagnostics, OLM Diagnostics, BMS, Aurora Biomed та
ін. Ми прагнемо надати лікарям та пацієнтам України
можливість проводити молекулярну діагностику на
світовому рівні, запровадивши таким чином якісні
передові технології у медицину.
Next Level Diagnostics is a leading distribution company
with international capital and investments from Silicon
Valley, USA, UK and Western Europe, offering state-of-theart equipment and high-precision reagents only from the
strongest players in the global diagnostic market - Novacyt,
Primer Design, Omega Diagnostics, OLM Diagnostics, BMS,
Aurora Biomed and others. We strive to provide doctors
and patients of Ukraine with the opportunity to conduct
molecular diagnostics at the global level, thus introducing
high-quality advanced technologies in medicine.

ОКІРА, ТОВ
OKIRA LIMITED
Україна, 07401, Київська обл.,
м. Бровари, Зазимський шлях, 22
22, Zazymskyy Shlyah Str., Brovary, Kyiv region,
07401, Ukraine
+38 (067) 898-14-44
info@selftest.com.ua
www.selftest.com

Представлені торгові марки: Окіра™, AllTest™, Coretests®
ТОВ «Окіра» – офіційний дистриб’ютор виробників
швидких тестів та медичного обладнання для діагностики
in vitro в Україні: Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd та Core
Technology Co. Ltd. Ми пропонуємо продукцію найвищої
якості, яка має сертифікати відповідності, CE Certificates;
Canadian and US FDA Certificates.
Okira Ltd. - official distributor of manufacturers of rapid tests
and medical equipment for diagnostics in vitro in Ukraine:
Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd. and Core Technology
Co. Ltd. We offer the highest quality products with CE
certificates; Canadian and US FDA Certificates.

Організація Медичного Бізнесу, ТОВ
Оrganiation of Medical Business, LTD
Україна, 03124, м. Київ, бул-р В. Гавела, 4,
БЦ «Сільвер центр», 5 пов.
4, boulevard V. Havel, "Silver Center", 5th floor,
Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 497-88-53/54
lab@omb.kiev.ua
www.omb.kiev.ua

Представлені торгові марки: Astraia, Diazyme, Genedia,
MAS, B R A M S Kryptor, INDIKO, Exdia TRF Plus,
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Exdia PT10, CombiSсreen, Urilyzer 100 Pro, Response
Biomedical Corp., Green Cross Medical Science Corp.
Надійні та економічно вигідні рішення в діагностиці
невідкладних станів, онкології, кардіології, пренатальної
діагностики. Оснащення лабораторно - діагностичним
обладнанням починаючи від Обласних лікарень до
кабінетів сімейних лікарів і машин швидкої допомоги.
Багаторічне співробітництво зі світовими виробниками:
Thermo Fisher Scientific, Analyticon Biotechnologies,
Precision Biosensor Inc., Response Biomedical Corp.,Green
Cross Medical Science Corp.
Reliable and cost-effective solutions in diagnostics,
emergencies, oncology, cardiology, prenatal diagnostics.
Equipping with laboratory and diagnostic equipment from
regional hospitals to family doctors' offices and ambulances.
Long-term cooperation with global manufacturers:
Thermo Fisher Scientific, Analyticon Biotechnologies,
Precision Biosensor Inc., Response Biomedical Corp., Green
Cross Medical Science Corp.

ПРОБІОВЕТ, ТОВ
PROBIOVET, LLC
Україна, 03151, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 72
72, Povitroflotsky Ave., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 578-02-04
probiovetua@gmail.com
www.pbv.com.ua

Представлена торгова марка: PBV.
Компанія Пробіовет функціонує на українському
лабораторному ринку з 2004 року. В теперешній
час компанія сфокусована на чотирьох виробниках,
дистриб’ютором та імпортером продукції яких вона є!
Це:
- Мікробіологія від INTERSCIENCE (Франція);
- Система серійних розведень від LABROBOT (Швеція) –
Dilucup Elegance;
The Company Probiovet operates on the Ukrainian
laboratory market since 2004. We are focus on four
manufacturers, distributor and importer which we are!
It:
- Microbiology by INTERSCIENCE (France);
- Serial dilution system from LABROBOT (Sweden) – Dilucup
Elegance;

РЕАЛАБ, ТОВ
REALAB, LLC
Україна, 03142, Київ,
бульвар Вернадського, 38-А
38-А, Vernadskoho boulevard,
Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 592-10-86
info@realab.ua
www.realab.ua

З моменту свого заснування у грудні 2004 року компанія
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ТОВ «РЕАЛАБ» спеціалізується на імпорті із Німеччини
реагентів, розчинників, стандартних зразків преміальної
якості торгових марок Fluka™, Riedel-de Haën™, Hydranal™,
Chromasolv™, TraceSELECT™, а також багатьох інших
високоякісних хімічних продуктів, в тому числі прекурсорів
та хімікатів, міжнародні передачі яких підлягають
державному експертному контролю.
Протягом всього цього часу ТОВ «РЕАЛАБ», як дистриб’ютор
та уповноважений представник, успішно представляє в
Україні інтереси іспанської компанії Дельталаб – всесвітньо
відомого розробника і виробника пластикових виробів
одноразового застосування медичного та лабораторного
призначення. З метою розширення своїх можливостей
та комплексного забезпечення лабораторій медичних та
академічних установ, наукових і діагностичних центрів,
промислових та інших підприємств України у 2019 році
товарну лінійку Дельталабу було доповнено продукцією
торгової марки Фішербренд.
З 2015 року компанія ТОВ «РЕАЛАБ» вийшла на новий
виток свого розвитку завдяки налагодженню партнерських
стосунків із американською компанією Феноменекс
– справжнім лідером у сфері виробництва витратних
матеріалів для хроматографії та пробопідготовки.
Завдяки співпраці із Фішер Сайнтифік з січня 2019 року ТОВ
«РЕАЛАБ» налагодило постачання продукції, призначеної
для роботи з клітинними культурами, виробництва Thermo
Scientific Biolite, Thermo Scientific Nunc, Greiner Bio One, а
також Corning, обравши ці бренди в якості альтернативи
для тих продуктів, які протягом останніх десяти років
свого існування бельгійська компанія Оранж Сайнтифік
поставляла в Україну через свого дистриб’ютора - ТОВ
«РЕАЛАБ».
REALAB, LLC has been dedicated to supplying precursors,
dual-use products, solvents, analytical standards and essential
reagents for analytics and chemistry laboratories since 2004.
These have included the premium Fluka™, Riedel-de Haën™,
Hydranal™, TraceSELECT™ and Chromasolv™ brands, as well as
many additional high-quality chemical products. We strive to
provide you with the quality and consistency you expect, and,
above all, with more choice.
Moreover, REALAB, LLC is an authorized representative and
distributor of DELTALAB, which is a leading company in the
design and manufacture of single use labware. Wherever
DELTALAB is present, it is with a commitment to quality, service,
and ethically driven responsibility at an international level.
Since 2019, REALAB, LLC has added Fisherbrand™ products
to its portfolio with the goal of extending opportunities and
market share.
REALAB, LLC has continued to grow with Phenomenex,
supplying premium chromatography products since 2015.
Along with our partners, we strive to provide novel analytical
chemistry solutions for the separation and purification
challenges of researches in industrial, government, and
academic laboratories.
In January 2019, REALAB, LLC has transferred 10 years of
experience in supplying Orange Scientific tissue culture
products to providing Thermo Scientific Biolite, Thermo
Scientific Nunc, Corning and Greiner Bio One cell cultural
products.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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СЕЛТОК ФОТОНІКС, ТОВ
SELTOK PHOTONICS, LLC
Україна, 03067, м. Київ,
вул. Машинобудівна, 37
37, Mashynobudivna Str.,
Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 351-16-05
office@seltokphotonics.com
www.seltokphotonics.com

Представлені торгові марки: Hamamatsu, Thorlabs,
StellarNet, Tamron, Standa, InfraTec, Sciencetech, Ushio,
Edmund Optics, Axetris.
Селток Фотонікс є дистриб’ютором високотехнологічної
продукції для науково-дослідних завдань та
промисловості. Номенклатура компанії налічує
безліч продуктів, серед яких оптоелектронні вироби:
фотоелектронні помножувачі, датчики зображення,
детектори, наукові та індустріальні відеокамери і
об’єктиви, спектрометри, монохроматори, джерела
світла, спекрометричні аксесуари, лазери та
компоненти лазерних систем, оптика, оптомеханіка та
інші системи вимірювань і реєстрації.
SELTOK PHOTONICS is professional distributor of hightech products for since, R&D and industrial applications.
Our high professional team works attentively for
customers’ needs and offers high quality products
and servises. Product range includes photoelectronic
multiplier tubes (PMT), image sensors, detectors, scientific
and industrial video cameras and lenses, spectrometers,
monochromators,
light
sources,
spectrometric
accessories, laser systems and components, optics,
optomechanics, microscopy and other measurement and
recording systems.

СЕРВІСЛАБ, ТОВ
SERVISLAB, LLC
Україна, 03067, м. Київ,
вул. Машинобудівна, 37, оф. 405
Off. 405, 37, Mashinostroitelnaya Str.,
Kyiv, 03067, Ukraine
+38 (067) 326-30-76
info@servicelab.org.ua
www.servicelab.com.ua
www.servicelab.org.ua
www.servislab.prom.ua

Представлені торгові марки: ROBERT RIELE GmbH &
Co KG (Німеччина), Biotecnica Instruments S.p.A.
(Італія), CHEMA DIAGNOSTICA (Італія).
Наша компанія займається лабораторним обладнанням
світових виробників. Забезпечуємо постачання,
інсталяцію і сервісне обслуговування.
Our company is engaged in laboratory equipment of
world manufacturers. We provide delivery, installation
and service.
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СОК ТРЕЙД, ТОВ
SocTrade
Україна, 65016, м. Одеса,
вул. Літературна, 12, оф. 206
Off. 206, 12, Literaturna Str.,
Odesa, 65016, Ukraine
+380 (48) 757-87-88
office@soctrade.ua
www.soctrade.ua

Представлені торгові марки: PerkinElmer, Leco,
CHOPIN Technologies, Perten Instruments, Neogen
Corporation, AMETEK Grabner Instruments, XOS,
Kyoto Electronics, TSHR, Tanaka Scientific, BERGHOFF
Products + Instruments, Peak Scientific, Peter Huber
Kältemaschinenbau, Tannas Co., OPSIS LiquidLINE,
Orbis BV, ANKOM Technology, Falcon, Omnitek, LAMY
RHEOLOGY, Koehler Instrument Company.
Компанія SocTrade з 2003 року постачає в Україну якісне
сучасне обладнання для лабораторій, надає широкий
спектр рішень для аналізу і досліджень.
Напрямки діяльності:
— постачання лабораторного обладнання
— методична підтримка
— навчання фахівців
— гарантійне та післягарантійне обслуговування.
Since 2003 SocTrade has been supplying Ukraine with highquality modern equipment for laboratories, solving a wide
range of analytical and research tasks.
SocTrade activities:
— Supply of laboratory equipment
— Methodical services
— Training of specialists
— Warranty and post-warranty service.

Спектран
Spectran
Україна, 69001, м. Запоріжжя,
бул-р Шевченка/вул. Патріотична, 14/23, оф. 38
Off. 38, 14/23, Shevchenko/Patriotychna Str.,
Zaporozhye, 69001, Ukraine
+380 (61) 224-04-78
spectran@spectran.com.ua
Оборудование для лабораторных исследований
www.spectran.com.ua

СПЕКТРАН

Представлені торгові марки: Rigaku, Nittoseiko
Analytech, Walter+Bai, Herzog Maschinenfabrick,
Katanax.
Рентгенівські спектрометри і дифрактометри для аналізу
хімічного і фазового складу матеріалів. Представництво
компанії Rigaku (Японія) в Україні.
Аналізатори вуглецю, сірки, хлору та азоту в рідких,
твердих, і в газоподібних пробах. Тітратори і реагенти для
тітраторив. Представництво компанії Nittoseiko Analytech
(Японія) в Україні.
Лабораторні машини для механічних випробувань.
Модернізація існуючого обладнання. Представництво
компанії Walter + Bai (Швейцарія) в Українi.
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X-Ray Spectrometers and Diffractometer for the analysis
of chemical and phase composition of materials.
Representation of Rigaku (Japan) in Ukraine.
Analyzers for carbon, sulfur, chlorine and nitrogen in liquid,
solid and gaseous samples. Titrators and titrator reagents.
Representative of Nittoseiko Analytech i (Japan) in Ukraine.
Laboratory machines for mechanical testing. Modernization
of existing equipment.
Representative of Walter + Bai (Switzerland) in Ukraine.

Старлаб
Starlab
Україна, 02000, м. Київ,
вул. Сім'ї Сосніних, 3
3, Sim’i Sosninykh Str.,
Kyiv, 02000, Ukraine
0800-30-35-30
+38 (067) 333-35-30
info@starlab.com.ua
www.starlab.ua

Представлені торгові марки: BIOSIGMA, SYNTESYS,
MICROBIOTECH.
Компанія СТАРЛАБ – уповноважений представник в
Україні провідних виробників з країн Європи та Азії.
Наші товари – витратні матеріали, засоби медичного
призначення, лабораторне приладдя та обладнання.
Наші експерти надають консультаційну підтримку та
допомагають зробити оптимальній вибір.
Нам довіряють медичні та дослідницькі лабораторії при
приватних та державних установах.
STARLAB company is an authorized representative in
Ukraine of leading manufacturers from Europe and Asia.
We propose medical consumables, laboratory instruments
and equipment.
Our experts provide consulting support and help you make
the best choice.
We are trusted by medical and research laboratories at
private and public institutions.

ТерраЛаб Ай Ті
TerraLab IT
Україна, 04112, м. Київ,
вул. Дорогожицька, 3, оф. 304
Off. 304, 3, Dorohozhytska Str.,
Kyiv, 04112, Ukraine
+38 (067) 679-07-37
info@terralab.pro
www.limsterralab.com

Представлена торгова марка: TerraLab.
Компанія TerraLab працює 10 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
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ведеться консалтингова діяльність. У портфоліо
компанії більше 200 успішних проєктів, 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 ten years in the field
of information technologies for medical laboratories.
The company off ers 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 200 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.

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,
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, Cole-Parmer
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
WWW.LABCOMPLEX.COM
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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 вебсайту https://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-17025-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 https://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.

Токіо Боєкі
Tokyo Boeki
Росія, 127055, м. Москва,
вул. Новолісна, 2,
4 поверх, прим. XI, кім. 23
Room 23, Premises XI, Floor 4,
2, Novolesnaya Str.,
Moscow, 127055, Russia
+7 (495) 223-40-00
+7 (495) 223-40-01
main@tokyo-boeki.ru
www.tokyo-boeki.ru
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Представлені торгові марки: JEOL Ltd., Minimal Fab,
Microsupport Co., Nanophoton Co., Nanalysis Co.,
Buehler, Neoark Co., Fuji Electronic Industrial Co., Nikon.
Японська компанія Tokyo Boeki, перш за все, відома
як офіційний представник провідних виробників
високотехнологічного
науково-аналітичного
обладнання Японії, США та ЄС, таких як JEOL Ltd.,
Minimal Fab, Microsupport Co., Nanophoton Co.,
Nanalysis Co., Buehler, Neoark Co., Fuji Electronic
Industrial Co., Nikon. Нашим клієнтам ми надаємо
весь спектр послуг: кваліфіковані консультації з
вибору приладів, організація поставки, гарантійне
та післягарантійне обслуговування та навчання
персоналу.
Japanese company Tokyo Boeki are well-known
as official dealer of leading manufacturers of high
technology scientific and analytical equipment
of Japan, USA, EU such as JEOL Ltd., Minimal Fab,
Microsupport Co., Nanophoton Co., Nanalysis Co.,
Buehler, Neoark Co., Fuji Electronic Industrial Co.,
Nikon. We offer our clients a full range of services:
qualified consultation to equipment, delivery, warranty
and after warranty services and staff training.

Фармаско
Pharmasco
Україна, 07301, Київська обл.,
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 15-Г
15-G, Sholudenko Str., Vyshgorod,
Kyiv region, 07301, Ukraine
+380 (44) 537-08-04
a.volaniuk@pharmasco.com
www.pharmasco.com

Представлені торгові марки: Snibe; Dymind; Lansionbio;
Cito-test; SECRET, ULTRA.
Українська медична компанія «Фармаско» –
провідний виробник та постачальник засобів
експрес-діагностики, лабораторного обладнання,
інноваційних діагностичних та лікувальних технологій
для українських пацієнтів, лікарів та закладів охорони
здоров’я. Фармаско є визнаним експертом серед
медичної спільноти. Фармаско пропонує інноваційні
та визнані в усьому світі медичні вироби власного
виробництва та у партнерстві з провідними світовими
виробниками.
Ukrainian Medical Company "Pharmasco" is a leading
manufacturer and supplier of rapid diagnostics,
laboratory equipment, innovative diagnostic and
treatment technologies for Ukrainian patients, doctors
and health care facilities. Pharmasco is an established
expert among medical community. Pharmasco offers
innovative and world-renowned medical devices inhouse and in partnership with the world's progressive
manufacturers.
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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

ШимЮкрейн, ТОВ
ShimUkraine, LLC

Представлені торгові марки: Bioelab, Cornley, DIA®,
Dynex, DAYmate, Delcon, KW, Genrui, Gilardoni, Hanil,
Accumax, Labtub, Adaltis.
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).
OFFICIAL CATALOGUE
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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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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 DTGanalyzers;
- particle size analyzers;- micro-hardness testers as well as
material testing machines;
- analytical balances, specific gravity.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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DrugCard
12, Ahtri tn, Tallinn, Harju maakond,
Kesklinna linnaosa, 10151, Estonia
+38 (093) 616-69-60
sales@drug-card.io
https://drug-card.io

Представлена торгова марка: DrugCard.
DrugCard — SaaS рішення для автоматичного
моніторингу
медичної
літератури,
покликане
допомогти фармацевтичним компаніям зменшити
витрати і оптимізувати рутинні процеси та забезпечити
відповідність регуляторним вимогам.
DrugCard is a SaaS for automated medical literature
monitoring. DrugCard is designed to help pharmaceutical and
contract research organizations automate routine processes,
optimize costs and ensure compliance with regulatory
requirements.

ELJUNGA
3-A, V.Vaitkaus Str., Vilnius,
LT-04332, Lithuania
+370 (699) 99-517
info@eljunga.lt
www.Eljunga.lt

Eljunga пропонує рішення для управління транспортом
і обліку палива. Ми та інші телеметричні, залізничні та
морські транспортні компанії. Виготовляємо вимірювачі
рівня палива, датчики температури, прилади обліку
палива. Продукція, що випускається відрізняється
виключно високою точністю і надійністю.
Eljunga provides transport control, fuel metering solutions.
We and other telemetry, railway and maritime transport
companies. We manufacture fuel level meters, temperature
sensors, fuel metering devices. The manufactured products are
characterized by extremely high accuracy and reliability.

Hicof Inc.
53, Roosstrasse, Wollerau, Switzerland
+41 (44) 515-71-13
sales@hicof.com
www.hicof.com

Hicof є інноваційним і динамічним лідером у галузі
серіалізації/Track&Trace. Ми пропонуємо рішення «під
ключ», поєднуючи наше власне програмне забезпечення
для керування серійними даними з промисловими
лініями виробництва для кодування пакетів та агрегації
серіалізованих ієрархій упаковки. Для клієнта це
означає: Одне рішення – Один постачальник – Одна
відповідальність. Ми працюємо на глобальній базі з
акцентом на фармацевтичну промисловість.
Hicof is the innovative and dynamic technology leader in the
serialization/ Track & Trace industry. We offer turn-key solutions
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combining our own serial data management software with
industrial production lines for coding of packs and aggregation
of serialized packaging hierarchies. For the customer this
means: One solution – One supplier – One responsibility. We
operate on a global base with a focus on the pharmaceutical
industry.

Inherent Simplicity Baltic
26-323, K. Petrausko, Kaunas,
LT-44156, Lithuania
+370 (686) 80-4-41
info@isbaltic.com
www.pharmams.com

Ми – міжнародна консалтингова компанія з більш ніж
12-річним досвідом роботи у фармацевтичній галузі.
Ми ідентифікуємо причини основних проблем і даємо
вказівки щодо їх вирішення: збільшити товарообіг,
продажі, доступність, терміни виконання, оптимізувати
асортимент. Більше 7000 аптек, а також виробники
та дистриб'ютори (Доктор Редді, Рігла та інші)
використовують наш досвід і наші підходи.
We are an international consulting company with more thаn 12
years of experience in the Pharmaceutical industry. We identify
the causes of core problems and provide directions for solutions:
to increase inventory turns, sales, availability, due date
performance, optimize assortment. Over 7,000 pharmacies, as
well as manufacturers and distributors (Dr. Reddy, Rigla ...) use
our experience and our approaches.

Innovative Pharma Baltics
6-A, Mokslininkų g.,
Vilnius, Lithuania
+370 (683) 78-984
info@pharma.lt
www.innovative.lt

Всі ми – живі організми, які природним чином
розвиваються в Матері-Природі. Тоді хто, якщо не сама
Природа, може допомогти нам, коли ми в занепаді?
Тисячолітня традиція вирішення проблем здоров'я
шляхом застосування цінних рослин, що ростуть у нашій
безпосередньому навколишньому середовищі, з часом
перетворилася на надійний метод лікування під назвою
фітотерапія. Поєднуючи цей неоціненний досвід людства
з останніми відкриттями в області природної медицини,
ми розробляємо сучасні продукти, збалансовані
для сучасної людини. Таке ставлення дає нам право
керуватися гаслом нашого підприємства «Природа і
наука», оскільки це є джерелом добробуту кожного.
All of us are organisms naturally developed in Mother Nature.
Then whoever else if not Nature herself can help us when we
are down? The millennium-long tradition of dealing with
health issues by applying the valuable plants growing in our
proximate environment over time has developed into a reliable
treatment method called phytotherapy. By combining this
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priceless experience of mankind with the latest discoveries of
natural medicine we are developing modern products balanced
for a contemporary individual. This attitude entitles us to be
guided by the slogan of our enterprise “Nature and Science” as
this is the source of the well-being of everyone.

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.

ReWay
Україна, 03067, Київ,
вул. Гарматна, 21
21, Garmatnaya Str.,
Kyiv, 03067, Ukraine
+38 (067) 323-86-26
info@reway.com.ua
reway.com.ua

Представлені торгові марки: Hydroflex Group; Shield
Scientific, RGS Vacuum Systems.
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ReWay постачальник професійних рішень в
області ЗІЗ, а також прибирання та дезінфекції для
фармацевтичних і індустріальних виробництв.
Shield Scientific – виробник рукавичок, який надає
високий рівень захисту та інноваційні рішення в
області безпеки рук.
Hydroflex Group – провідний постачальник і
виробник систем очищення чистих приміщень
RGS Vacuum Systems – італійський виробник
промислових пилососів, пневматичних конвеєрів і
централізованих вакуумних систем.
ReWay is a provider of professional solutions in the
field of PPE, as well as cleaning and disinfection for
pharmaceutical and industrial production.
Shield Scientific is a glove manufacturer that provides
a high level of protection and innovative hand safety
solutions.
Hydroflex Group is a leading supplier and manufacturer of
cleanroom cleaning systems.
RGS Vacuum Systems is an Italian manufacturer of
industrial vacuum cleaners, pneumatic conveyors, and
centralized vacuum systems.

ROMMELAG ENGINEERING
16, Fabrikweg, Buchs,
5033, Switzerland
+41 (62) 834-55-55
mail.rch@rommelag.com
www.rommelag.com/en

Компанія ROMMELAG ENGINEERING – це винахідник
технології видування-наповнення-запаювання (BFS)
і провідний світовий виробник установок bottelpack
для асептичного фасування рідин у фармацевтичній,
хімічній та харчовій промисловості. Спільно з
нашими замовниками ми розробляємо інноваційні
пакувальні рішення відповідно до конкретних
вимог. У рамках післяпродажного обслуговування
ми пропонуємо введення в експлуатацію, навчання,
техобслуговування, модернізацію і поставку
запчастин.
ROMMELAG ENGINEERING is the worldwide leading
manufacturer and supplier of “bottelpack” Blow-FillSeal (BFS) machines for the packaging of sterile liquids
for pharmaceutical applications and cosmetics. The
bottelpack machines are designed to blow, fill and seal
during the same manufacturing process, which gives the
guarantee to keep the sterility of the products. We develop
innovative packaging solutions in collaboration with our
customers that are designed to meet the requirements
of individual packaging tasks. Our after-sales services
include installing machines, running training courses,
providing maintenance, making modifications and
supplying spare parts.
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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SKAITOS KOMPIUTERIU SERVISAS
19-A, K.Petrausko Str.,
Kaunas, LT-44162, Lithuania
+370 (37) 330-220
info@vaistai.lt
www.sks.lt

SKS – ІТ-компанія, з 1996 року працює на ринку аптек,
пропонує створення, моніторинг, консультації та оцінку
інформаційних систем для суб'єктів на аптечному ринку.
Спеціалізація та довготривала співпраця з учасниками
аптечного ринку дозволили SKS поділитися накопиченим
досвідом та знаннями для ВАШОЇ професійної роботи.
EMVS Connector – Платформа для генерації 2D кодів FMD,
інтеграція CMO, завантаження 2D-кодів на EMVS.
pharmamarket.info – Платформа для оптової інформації
про поставки ліків.
SKS – IT Company, from 1996 active in pharmacy market,
offering creation, monitoring, consulting and evaluation of
information systems for subjects in pharmacy market.
Specialization and long-lived cooperation with pharmacy
market members enabled SKS to share accumulated experience
and knowledge for YOUR proffesional work.
EMVS Connector – Platform for FMD 2D codes generation, CMO
integration, 2D codes uploading to EMVS.
pharmamarket.info – Platform for medicines wholesale supply
information.

Аврора, ТК, ТОВ
Traiding Company Aurora, LLC
Україна, 04112, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 62
62, Dehtyarivska Srt.,
Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 594-87-77
+380 (44) 594-88-77
info@tc-aurora.com
www.aurora-pharma.com

Представлені торгові марки: BASF, Ajinomoto, Cognis,
Magnesia.
Дистрибуція фармацевтичної сировини.
Pharmaceutical raw material distribution.

АЙ БІ СІ НАНОТЕКС УА, ТОВ
IBC Nanotex UA, LLC
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Євгена Сверстюка, 19, оф. 23
Off. 23, 19, Yevgena Sverstyuka Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 541-12-13
todorenko@ibcnanotex.com
www.ua.ibcnanotex.com

Найбільший постачальник фармкомпаній Східної Європи
та Центральної Азії, що пропонує інноваційні рішення
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для чистих виробничих приміщень (ISO, GMP), з 2020
року й в Україні. Більше 10 років компанія постачає
продукцію для роботи в контрольованому середовищі:
одяг, витратні матеріали для прибирання та дезінфекції.
Серед замовників: AstraZeneca, Takeda, Hemofarm,
Biocad, West Pharmaceutical, R-Pharm, Novo-Nordisk –
компанії, головним пріоритетом яких є безпека та якість
виробленої продукції.
The largest supplier of pharmaceutical companies in Eastern
Europe and Central Asia, presenting innovative solutions for
cleanroom productions (ISO, GMP), from 2020 in Ukraine as
well. For more than 10 years, has been supplying products for
work in controlled environment: garment, consumables for
cleaning and disinfection. Among the customers: AstraZeneca,
Takeda, Hemofarm, Biocad, West Pharmaceutical, R-Pharm,
Novo-Nordisk – companies whose main priority is the safety
and quality of products.

АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
ALSI-Chrom, LLC
Україна, 01042, м. Київ,
вул. Джона Маккейна, 22/1, оф. 70
Off. 70, 22/1, John Mccain Str.,
Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 521 95 40 (багатоканальний)
Технічна підтримка: 0 800 40 11 22
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 CATALOGUE
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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
capsules. For the successful work of a large park of installed
equipment, an important place in the work of the ALSIChrom 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
+380 (44) 492-72-71
info@alt.ua
www.alt.ua

Представлені торгові марки: Oxford Instruments,
Analytik Jena, Hitachi High-Tech, Horiba, BWBTechnologies, 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.
OFFICIAL CATALOGUE
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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.

АНЬЗА, ТОВ (Китай)
ANZA, LLC (China)
114008, Storefront 2, building 41,
Shannan Str., Tiedong Dist Anshan,
Liaoning, P.R.China
+86 (412) 828-22-72
15641632732@163.com
www.asanza.com

Китайська компанія «Аньза» спеціалізується на
торгівлі з країнами пострадянського простору. «Аньза»
славиться двадцятирічною історією, багатим досвідом,
обширними контактами, високоякісними послугами,
багатопрофільною продукцією і має хорошу репутацію.
1. Наша компанія має понад 400 зарубіжних партнерів.
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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2. Ми надаємо допомогу в консолідації вантажів від різних
постачальників і організації їх відвантаження цільними
або збірними контейнерами.
3. Ми поставляємо товари на будь-який смак.
4. Ми надаємо відстрочку платежу протягом трьох
місяців після отримання вантажу на ваш склад, тим самим
знизивши фінансовий тиск за платіжними зобов'язаннями
і зробивши більш вільним обіг ваших коштів.
The Chinese company "Anza" specializes in trade with the
countries of the post-Soviet space. Anza is renowned for twenty
years of history, rich experience, extensive contacts, high quality
services, multidisciplinary products and has a good reputation.
1. Our company has over 400 foreign partners.
2. We provide assistance in the consolidation of goods from
different suppliers and the organization of their shipment in
whole or groupage containers.
3. We supply goods for every taste.
4. We provide a deferred payment within three months after
receiving the goods at your warehouse, thereby reducing the
financial pressure on payment obligations and making your
funds more free.

КАНАПТЕКА
CANAPTEKA
Україна, 04073, м. Київ, вул. Смоленська, 31/33, оф. 606
Off. 606, 31/33, Smolenskaya Str.,
Kyiv, 04073, Ukraine
+38 (068) 201-95-56
Lar333@ukr.net
www.canapteka.com.ua

Представлені торгові марки: Seedocan, CANAPTEKA,
CBD.
Продукція на основі рослин роду Канабіс сатіва.
Medical CANABIS.

Кріан, ТОВ
Krian, LLC
Україна, 61045, м. Харків, провулок Шекспіра, 5, оф. 22
Off. 22, 5, Shekspira Lane, Kharkiv, 61045, Ukraine
+380 (57) 766-45-06
a.karas@krian.biz
www.krian.biz

ТОВ «Кріан» виконує розробку, виробництво, сервісне
обслуговування термоконтейнерів та акумуляторів
холоду різних ємностей для транспортування
термолабільних субстанцій, готової продукції
фармацевтичних та біотехнологічних підприємств.
“Krian” LLC performs development, production, service
of thermal containers and cold accumulators of various
capacities for transportation of thermolabile substances,
finished products of pharmaceutical and biotechnological
enterprises.
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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
+38 (067) 537-32-57
info@macrolab.com.ua
www.macrolab.com.ua

Компанія МАКРОЛАБ ЛТД, яка створена у 2006 році,
спеціалізується на постачанні та обслуговуванні
сучасного лабораторного обладнання:
- Лабораторні млини, подрібнювачі, планетарні,
шарові, дискові, роторні, ножові та ріжучі млини,
механічні ступки, щокові дробарки, розсіви, сита,
ділителі проб, преси;
- Мікрохвильові кислотні мінералізатори, автоматичні
системи екстракції, озолення, системи для синтезу;
- Експрес - аналізатори жиру, білку, вологи, сухого
залишку;
- Аналітичні і лабораторні ваги;
- Лабораторні високотемпературні муфельні камерні та
трубчасті печі;
- Рентгенівські спектрометри та дифрактометри;
- Мобільні та стаціонарні іскрові оптико-емісійні
спектрометри;
- Системи сплавлення в платинових тиглях;
- Аналізатори CS та ONH в органічних та неорганічних
пробах;
- Абразивні та прецизійні відрізні станки, шліфувальнополірувальні станки, преси;
- Твердоміри за методами Бринелля, Роквелла,
Віккерса;
- Гомогенізатори для отримання наноемульсій та
наносуспензій;
- Аналізатори розміру частинок, дзета-потенціалу,
молекулярної маси;
- Лічильники аерозольних часток та мікробіологічні
пробовідбірники повітря для контроля чистих
приміщень;
- Очисники аргону.
Компанія Макролаб ЛТД здійснює постачання
обладнання, навчання персоналу, надає методичну
підтримку та гарантійне і післягарантійне
обслуговування у всіх регіонах України.
Company MACROLAB LTD, 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.
OFFICIAL CATALOGUE
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Міжнародна школа технічного законодавства
та управління якістю, 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

Основним завданням Міжнародної школи технічного
законодавства і управління якістю є консалтинг в області
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.

Новафілтер Технолоджі
Novafilter Technology
Україна, 02140, м. Київ,
пр-т Григоренка, 36-А, оф. 129
Off. 129, 36-A, Grygorenka Ave.,
Kyiv, 02140, Ukraine
+380 (44) 575-10-42
rad.yuriy@gmail.com
www.novafilter.tech

Представлена торгова марка: Cobetter.
Інжинірингова і торгівельна компанія по розробці
широкого кола фільтраційних рішень у фармацевтичній,
біотехнологічній та харчовій промисловості. Офіційний
представник і постачальник продукції компанії Cobetter
Filtration в Україні.
Продукція – високоякісні фільтри-картриджі, капсули,
мішки, фільтротримачі для попередньої та стерилізуючої
фільтрації рідин і газів.
Engineering and sales Company dealing with elaborating
of wide range of filtration solutions in pharmaceutical,
biotechnological and F&B industries. Official distributor of
Cobetter Filtration Company in Ukraine.
Products: high quality filters cartridges, capsules, bags and
•

ОМАГ С.Р.Л.
OMAG S.R.L.
Україна, 04210, м. Київ,
пр-т Героїв Сталінграда, 20-А
42/A, Via. G. Santi,
Gradara (PU), 61012, Italy
+380 (44) 537-65-47
+39 (0541) 95-08-54
omag@omag.com.ua
www.omag-pack.com

Представлена торгова марка: ISTL®.

OFFICIAL CATALOGUE

housings for them for pre-and sterilizing liquid and gas
filtration.
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Починаючи з 1975 року компанія «ОМАГ С.Р.Л.» виробляє
пакувальне обладнання (вертикальні та горизонтальні
автомати) для фармацевтичної, харчової, хімічної,
косметичної та інших галузей промисловості для фасування
порошкоподібних, гранульованих, сипких, пастоподібних
продуктів та рідин у 3-х, 4-х шовні пакетики, упаковку «стік»
та фасування медичних капсул і таблеток в упаковку «стріп».
Більш 40 років в країнах СНД працюють представництва
компанії «ОМАГ С.Р.Л.» – в Україні (м. Київ) та Росії (м. Москва).
Широка референція обладнання в усьому світі.
Since 1975 the company “OMAG S.r.l.” (Italy) manufactures
packaging equipment (vertical and horizontal packaging
machines) for pharmaceutical, food, chemical, cosmetic and other
branches of industry to pack powder-like, granular, dry, paste-like
and liquid products in 3-seam, 4-seam sachets, packet “stick”,
medical capsules and tablets in packet “strip”.
More than 30 years “OMAG S.r.l.” is presented at CIS countries
market by Ukrainian (Kiev) and Russian (Moscow) representative
offices. Wide reference of equipment in all the world.

ПакГруп
PackGroup
Україна, 07400, Київська обл.,
м. Бровари, вул. Базова, 1
1, Bazova Str., Brovary,
Kyiv region, 07400, Ukraine
+380 (44) 303-90-88
office@crystalglass.com.ua
www.packgroup.com.ua

Виробництво
полімерної
тари,
упаковки,
закупорювальних засобів і аксесуарів для медичної,
парфумерно-косметичної і харчової промисловості:
флакони, банки, контейнери, кришки, ковпачки, вставки,
дозатори, крапельниці. Імпорт закупорювальних засобів
і аксесуарів: розпилювачі, дозатори, тригери, спреї та ін.
Розробка ексклюзивних форм.
Production of plastic packaging, closures and accessories for
medical, perfumery, cosmetic and food industries: bottles, jars,
containers, caps, inserts, dispensers, droppers. Import closures
and accessories: sprayers, dispensers, triggers, flip-tops, disctops etc. Production of exclusive forms.
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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Поло Хандельс Акцієнгезельшафт,
Представництво в Україні
POLO HANDELS AG
Україна, 04071, м. Київ,
вул. Щекавицька, 30/39, оф. 137
34-A, Hainburger Str.,
Vienna, A-1030, Austria
+380 (44) 224-74-45
+43 (1712) 70-90
+43 (1712) 70-98
a.kunova@polo-ag.com
www.polo-ag.com

POLO HANDELS AG – постачальник високоефективного
технологічного
та
пакувального
обладнання
провідних європейських виробників: Syntegon
Technology, Rotzinger PharmaPack, R.Deckert і Klenzaids.
Комплексні рішення для рідких і твердих лікарських
форм, інспекційне обладнання, системи track & trace,
рішення для косметичної продукції, лабораторне
обладнання. Повний спектр послуг з продажу
обладнання, постачання запасних частин і сервісного
обслуговування.
POLO HANDELS AG is a supplier of highly efficient
processing and packaging equipment from leading
European manufacturers: Syntegon Technology, Rotzinger
PharmaPack, R. Deckert and Klenzaids. Complete solutions
for liquid and solid pharmaceutical forms, inspection
equipment, track&trace systems, solutions for cosmetic
products, laboratory equipment. A full range of services
for new machine sales, the supply of spare parts and
maintenance.

СВС-АРТА, ТОВ
SVS-ARTA, LTD
Україна, 18000, м. Черкаси,
вул. Геронимівська 1/5
1/5, Geronymivska Str.,
Cherkasy, 18000, Ukraine
+380 (472) 56-10-44
skl-v@i.ua
Kvn1835465@gmail.com
www.Svs-arta.com.ua

Виготовляємо та монтуємо «чисті кімнати» під ключ.
Виготовляємо та монтуємо вентиляційні системи.
Виготовляємо та монтуємо кліматичні камери різних
розмірів під Замовника.
Виготовляємо та монтуємо ламінарні установки також
різних розмірів під Замовника.
Виготовляємо фільтробокси, шлюзи передавальні,
світильники, дестратифікатори, та монтуємо їх при
бажанні замовника.
Виготовляємо та встановлюємо вікна та двері для
«чистих кімнат».
We produce and mount turnkey “clean rooms”.
We manufacture and install ventilation systems.
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We manufacture and mount climatic chambers of different
sizes for the Customer.
We manufacture and mount laminar plants also of different
sizes for the Customer.
We manufacture filter boxes, transmission locks, lamps,
destratifiers, and mount them at the customer’s request.
We manufacture and install windows and doors «clean
rooms».

Системи реального часу – Україна, ТОВ
REAL TIME SYSTEMS UKRAINE, INC LTD
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Святослава Хороброго, 29-А, 29-Б
29A, 29B, Svyatoslava Horobrogo Str.,
Dnipro, 49000, Ukraine
+380 (56) 239-22-23
+380 (56) 770-04-00
+380 (56) 232-32-28
+38 (068) 239-22-23
sales@rts.ua
www.deltaww.com.ua
www.rts.ua

Дистрибуція обладнання для АСУ ТП і вбудованих
систем більше 400 000 найменувань: робочі станції,
панельні ПК, промислові сервери, частотнорегульовані електроприводи, сервопривід, пристрої
плавного пуску, пульти, стійки, модулі PC/104,
ETX, системи на модулі, УСО, контролери, датчики
рівня, положення, переміщення, ваги, частотні
перетворювачі www.vfd.com.ua, джерела живлення,
кабель від Delta Electronics, Advantech, Siemens,
Rittal, LappGroup, Schneider Electric, загалом понад
40-ка виробників.
Дистрибуція і розробка програмного забезпечення:
власної мультиплатформенної,
розподіленої SCADA системи DCS-S3 www.s3.com.ua,
розробка ПЗ на замовлення.
Системна інтеграція, виробництво: багатоканальні
комплекси стендових випробувань, АСУ ТП
дозування, шихтоподачі, газоочистки та аспірації,
рудотермічних печей, виробництва спирту, системи
управління машинами і апаратами харчових
виробництв та ін.
Distribution of various control and embedded hardware,
more than 400 000 items: variable-frequency drives
www.delta-electronics.com.ua, workstations, panel PC,
servers, softstarters, racks and control panels, PC/104,
ETX, SOM, DAQ&C hardware, PAC and PLC, level meters,
load cells, proximity sensors, encoders, AC/DC drives
and inverters, Power Supplies, fieldbus data cables from
Delta Electronics, Advantech, Siemens, Rittal, LappGroup,
Schneider Electric – from more than 40-ty vendors at all.
Distribution and software development: Softlogic
IEC 61131, as well as own SCADA system, and own
multiplatform DCS-S3 product www.s3.com.ua
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СИСТЕМИ ЧИСТОЇ ВОДИ, ТОВ
CLEAN WATER SYSTEMS, LTD
Україна, 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
2/37, Pyrogova Str., Kyiv, 01030, Ukraine
+38 (044) 209-51-68
+38 (067) 24-24-500
cws@cws.kiev.ua
www.cw-systems.com.ua

Представлена торгова марка: CWS.
ТОВ «Системи чистої води», CWS – інжинірингова
компанія, що займається водопідготовкою в сегментах:
- медицина і фармацевтичне виробництво;
- харчова промисловість;
- об'єктів ЖКГ (комунальне господарство і приватні
домоволодіння);
- енергетики (котельні, ТЕЦ та ін.)
Компанія займається:
- аудитом існуючих систем водопідготовки;
- проектуванням, поставками, монтажем і пусконалагодження систем водопідготовки для різних
призначень в сегментах споживачів;
- проектуванням, виробництвом, монтажем та валідацією
систем водопідготовки виробництва води очищеної,
води для ін'єкцій і води високоочищеної (FAT, SAT, IQ, OQ),
води для гемодіалізу, води лабораторного призначення
типу I, II, III;
- продажем комплектуючих і витратних матеріалів
водопідготовки;
- сервісним обслуговуванням систем водопідготовки.
Компанія сертифікована міжнародною асоціацією
фахівців водопідготовки WQA, а також Українським
водним товариством WaterNet і входить в ТОП 10
рейтингу компаній водопідготовки України.
“Clean water systems” LTD, “CWS” - an engineering company
engaged in water treatment segments:
- Medical and pharmaceutical production;
- Food industry;
- Objects of communal and private households);
- Рower industry enterprises
The company is engaged in:
- Audit of existing water treatment systems;
- Design, supply, installation and commissioning of water
treatment systems for various applications in the consumer
segment;
- Design, production, installation and validation of water
treatment systems Purified Water, Water For Injection and
High-Purity Water (FAT, SAT, IQ, OQ), Water for hemodialysis,
laboratory Water Use Type I, II, III;
and sales of components and consumables for water treatment;
- service of water treatment systems.
The company is certified by the International Association of
water treatment WQA (USA) and Ukrainian Water Association
WaterNet and is in the top 10 rankings of water treatment
companies in Ukraine.
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СІНОФАРМТЕХ, ТОВ
SinoPharmtech
Україна, 03022, м. Київ,
вул. Васильківська, 30, оф. 310
Off. 310, 30, Vasilkovskaya Str.,
Kyiv, 03022, Ukrsine
+380 (44) 227-28-10
sinopharmukr@ukr.net
www.sinopharmtech.com.ua

Представлена торгова марка: SinoPharmtech.
ТОВ «Сінофармтех» затверджена одними з найбільших
китайських виробників і вже протягом багатьох
років, спеціалізується на постачанні та продажу
фармацевтичного
обладнання,
лабораторного
обладнання, витратних матеріалів, субстанцій, а
також здійснює проєктування, виробництво, поставку
та монтаж чистих приміщень, модульних заводів,
біофармацевтичного
виробництва
«під
ключ».
На базі вказаної діяльності, здійснює послуги по
розробці та впровадженню технологічних рішень для
фармацевтичної промисловості.
Sinofarmtech LLC has been approved by one of the largest
Chinese manufacturers and for many years, specializes
in the supply and sale of pharmaceutical equipment,
laboratory equipment, supplies, substances, and also designs,
manufactures, supplies and installs cleanrooms, modular
plants, biopharmaceutical turnkey production. Based on
these activities, it provides services for the development
and implementation of technological solutions for the
pharmaceutical industry.

СМАРТ ВЕЙ ПЛЮС, ТОВ
SMART WAY PLUS
Україна, 09000, Київська обл.,
м. Сквира, вул. Шолом-Алейхема
Sholom Aleichem Str., Skvira,
Kyiv region, 09000, Ukraine
+38 (050) 739-88-38
smartwayplus_sale@ukr.net

ТОВ «СМАРТ ВЕЙ ПЛЮС» спеціалізується на виробництві
одноразової упаковки і надає послуги по розливу
та фасуванню рідких та гелеобразних субстанцій в
пластикову ампулу від 1мл до 10 мл. Ви отримуєте вже
готову до використання ампулу з Вашим продуктом.
Наше виробництво укомплектовано найсучаснішим
обладнанням, що забезпечує швидке та якісне виконання
Ваших замовлень.
"SMART WEI PLUS" specializes in the production of disposable
packaging and a lot of services for filling that filling of rare and
gel-like substances in a plastic ampoule from 1 ml to 10 ml. You
will be ready to clean the ampoule with your product.
Our office is staffed with the most satisfying possessions, so I will
take care of the details of your requests.
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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СОК ТРЕЙД, ТОВ
SOC TRADE, LLC
Україна, 65016, м. Одеса,
вул. Літературна, 12, оф. 206
Off. 206, 12, Literaturna Str.,
Odesa, 65016, Ukraine
+380 (48) 757-87-88
office@soctrade.ua
www.soctrade.ua

Представлені торгові марки: PerkinElmer, Leco,
CHOPIN Technologies, Perten Instruments, Neogen
Corporation, AMETEK Grabner Instruments, XOS,
Kyoto Electronics, TSHR, Tanaka Scientific, BERGHOFF
Products + Instruments, Peak Scientific, Peter Huber
Kältemaschinenbau, Tannas Co., OPSIS LiquidLINE,
Orbis BV, ANKOM Technology, Falcon, Omnitek, LAMY
RHEOLOGY, Koehler Instrument Company.
Компанія SocTrade з 2003 року постачає в Україну якісне
сучасне обладнання для лабораторій, надає широкий
спектр рішень для аналізу і досліджень.
Напрями діяльності:
— постачання лабораторного обладнання
— методична підтримка
— навчання фахівців
— гарантійне та післягарантійне обслуговування.
Since 2003 SocTrade has been supplying Ukraine with highquality modern equipment for laboratories, solving a wide
range of analytical and research tasks.
SocTrade activities:
— Supply of laboratory equipment
— Methodical services
— Training of specialists
— Warranty and post-warranty service.

Стандарти Технології Розвиток+, ТОВ
Standards Technologies Development+, LTD
Україна, 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, 21, оф. 13
Off. 13, 21, Knyazhiy Zaton Str.,
Kyiv, 02095, Ukraine
+380 (44) 221-93-83
info@sttd.com.ua
www.sttd.com.ua

Навчання керівників, фахівців та менеджерів з
фармаконагляду, уповноважених осіб, їх заступників,
відповідальних та контактних осіб з фармаконагляду,
внутрішніх аудиторів компаній, фахівців та менеджерів
з управління системи якості на підприємстві, медичних
директорів, менеджерів та керівників з клінічних
досліджень і медичних відділів, фахівців з медичної
інформації, фахівців з розробки документації по
фармаконагляду та по клінічним дослідженням.
Training of specialists and managers of pharmacovigilance,
authorized persons, their deputies, responsible and contact
persons for pharmacovigilance, internal auditors of companies,
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specialists and managers of quality system management in
the enterprise, medical directors, managers and managers
of clinical research and medical departments, specialists
on medical information, specialists in the development of
documentation for pharmacovigilance and clinical trials.

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

Представлені торгові марки: Cole-Parmer, Masterflex,
ISMATEC, ELLAB A/S., Lighhouse Wordwide Solutions.
ТОВ «Технопролаб»
Наша мета – це професійна інтеграція сучасних технічних
рішень від світових виробників до вітчизняних технологій.
Ellab A/S, Данія – всесвітньо відомий виробник
багатофункціональних комплексних вимірювальних рішень
для контролю і моніторингу параметрів технологічних
процесів, обладнання та приміщень.
Вимірювані параметри: температура, вологість, тиск,
вакуум, концентрація СО2, провідність і т. д.
У складі вимірювального комплексу унікальне програмне
забезпечення для автоматизації роботи з вимірювальними
датчиками, обробки результатів вимірювань, формування
звітів, калібрування датчиків.
Вимірювальні системи в дротовому і бездротовому
виконанні, з можливістю комбінованого використання і
отримання даних в режимі реального часу.
Masterflex, Ismatec, США
Перистальтичні насоси для точного дозування,
перекачування та змішування розчинів та мазей. Функції
зовнішнього управління та калібрування. Широкий вибір
комплектацій. Багаторічний досвід.
Lighhouse Wordwide Solutions, США
Лічильники часток в повітрі та розчинах, мікробіологічні
пробовідбірники повітря для кваліфікації та моніторингу.
Автоматизовані системи моніторингу повітря в «чистих
приміщенях» по частках, температури, вологості, перепаду
тиску, мікробіології, та інших параметрів.
ТОВ «Технопролаб» надає послуги з: сервісного
обслуговування, калібрування, ремонту,
монтажу,
налагоджуванню, модернізації, кваліфікації та валідації,
консультацій, навчальних тренінгів.
Technoprolab LLC our goal is professional integration modern
technician solutions from world’s manufactures for local
technology.
Ellab A/S, Denmark is the world-renowned manufacturer of
multifunctional integrated measuring solutions for control and
monitoring of parameters of technological processes, equipment
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and premises.
Measured parameters: temperature, humidity, pressure, vacuum,
CO2 concentration, conductivity, etc.
The measuring complex includes unique software for automating
work with measuring sensors, processing measurement results,
generating reports, and calibrating sensors.
Measuring systems in wired and wireless design, with the possibility
of combined use and data acquisition in real time.
Masterflex, Ismatec, USA
Peristaltic pumps for accurate dosing, pumping and mixing of
liquids and ointments. Features external control (remotely) and
calibration. External control and calibration functions. A wide
selection of models and equipment. Many years of experience.
Lighhouse Wordwide Solutions, USA
Airborne particle counters, particle counters in liquids,
microbiological air samplers for qualification and monitoring.
Automated systems for continuous air monitoring of “clean
rooms” for particles, temperature, humidity, differential pressure,
microbiology and other parameters.
Technoprolab LLC provides services in: service, calibration, repair,
installation, adjustment, upgrate, qualification and validation,
training.

Український Науковий Інститут Сертифікації, ТОВ
Ukrainian Scientific Institute of Certification, LLC
Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявський узвіз, 7, оф. 320
Off. 320, Kudryavsky descent 7,
04053, Kyiv, Ukraine
office@uni-cert.ua
www.uni-cert.ua
www.facebook.com/unicert.ua/

Український Науковий Інститут Сертифікації є
призначеним органом з оцінки відповідності медичних
виробів і медичних виробів для діагностики in-vitro,
сертифікації систем управління якістю ISO 9001, ISO
13485, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, оцінці технічної
документації при процедурі «Самодекларування».
Більше, ніж 350 міжнародних виробників медичних
виробів надали свою довіру, тому що:
- в команді 23 фахівця, з яких 8 штатних і 6 позаштатних
аудиторів;
- проведено більше 500 аудитів в 35 країнах;
- експертиза документів і аудит проводиться
англійською, німецькою, українською та російською
мовами;
- укладені договори про визнання ЄС-сертифікатів
з 27 провідними європейськими нотифікованими
органами.
The Ukrainian Scientific Institute of Certification is a Ukrainian
national notified body with accreditation according to
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001 for
conformity assessment of medical devices and medical
devices for diagnostics in-vitro, assessment of the technical
documentation (Technical file) for national requirements to
“self-declaration” procedure.
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We are trusted by more than 350 international medical device
manufacturers since:
- Our team consists of 23 experts, including 8 full-time
auditors and 6 freelance auditors;
- Our experience is more than 500 audits in 35 countries;
- We perform assessment of documents and audits in
Ukrainian, Russian, English and German languages;
- We have entered into Agreements on recognition of
conformity assessment results with 27 leading European
notified bodies.

УКРМЕДСЕРТ, ТОВ
UKRMEDCERT, LTD
Україна, 02068, м. Київ,
вул. Драгоманова, 1-А, оф. 2
Off. 2, 1-A, Dragomanova Str.,
Kyiv, 02068, Ukraine
+380 (44) 587-84-79
ukrmedcert@ukrmedcert.org.ua
www.ukrmedcert.org.ua

У складі «УКРМЕДСЕРТ» функціонують:
- навчальний центр (проведено заходів для понад 11 тис.
слухачів);
- акредитований орган з оцінки відповідності медичних
виробів і сертифікації систем менеджменту якості вимогам
ISO 13485:2016
- експертний відділ GMP/GDP (аудитори і експерти мають
значний досвід проведення інспекцій, пройшли відповідну
підготовку (зокрема сертифікати PIC/S);
- акредитована вимірювальна лабораторія з визначення
шумових характеристик та випробування за показниками
електробезпеки (ISO 17025).
The “UKRMEDCERT” consists of:
- educational center (11 000 participants took part in the events);
- accredited conformity assessment body for medical products and
certification of quality management systems to ISO 13485;
- GMP/GDP expert group (certified auditors and experts (including
PIC/S certificates) have considerable experience in conducting
inspections);
- accredited measuring laboratory for the determination of noise
characteristics and testing for electrical safety (ISO 17025).

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.
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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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.

Шанхай ІВЕН Фарматех Енджинірінг Ко., Лтд.
Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd.
NO. 201, New Jingdao Rd.,
Shanghai, Pudong, 200120, China
+380 (44) 383-02-86(representative)
+86 (139) 161-19-950
charlene@pharmatechcn.com
www.pharmatechcn.com

Представлена торгова марка: IVEN.
Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd була
створена у 2005 році, має чотири професійні фабрики з
виробництва обладнання для фармацевтичної індустрії
та медичних установ.
Рішення включають: чисті приміщення, системи
автоматичного контролю та моніторингу, системи
очищення води, системи приготування та
транспортування розчинів, системи наповнення та
пакування, інтелектуальну систему логістики, систему
контролю якості, центральну лабораторію відповідно
до EU GMP/US FDA GMP, WHO GMP, PIC/S GMP.
Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd was
established in 2005, has four professional factories for
pharmaceutical industry and medical institutions.
IVEN’s solution includes: the clean room, auto-control
and monitoring system, water treatment system, solution
preparing and conveying system, filling and packing system,
intelligent logistics system, quality control system, central
laboratory in compliance with EU GMP / US FDA GMP, WHO
GMP, PIC/S GMP.
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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 DTGanalyzers;
- 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
WaterNet, Всеукраїнське Водне Товариство
WaterNet, Ukrainian water society
Україна, 01032, м. Київ,
вул. Саксаганського, 123, оф. 4
Off. 4, 123, Saksaganskogo Str.,
Kyiv, 01032, Ukraine
+380 (44) 490-61-69
+380 (44) 490-22-10
waternetua@gmail.com
www.waternet.ua

Всеукраїнське Водне Товариство WaterNet – перша
професійна громадська організація спеціалістів з
водопідготовки, що була створена в 2010 році.
Місія: забезпечення права людини на чисту і безпечну
воду.
Мета: різностороння професійна підтримка фахівців
галузі.
Основні напрямки діяльності організації:
• Карта якості води;
• Професійне навчання та сертифікація (у тому числі
міжнародна) фахівців в області водопідготовки;
• Видання спеціалізованого журналу про воду і
водоочисні технології;
• Участь у виставках, проведення семінарів,
конференцій та інших інформаційно-освітніх заходів;
• Організація конкурсів та реалізація соціальних
проектів.
Приєднуйтесь до спільноти
спеціалістів з
водопідготовки!
Ukrainian water society WaterNet – first professional NGO
Experts on the water treatment was established in 2010.
MISSION: Ensuring the human right to clean and safe water.
GOAL: comprehensive professional support of water
treatment Experts.
ACTIVITY:
• Water quality map;
• Professional training and certification (including
international) of water treatment Experts;
• Publication of a specialized journal on water and water
treatment technologies;
• Participation in exhibitions, seminars, conferences and
other informational and educational events;
• Organization of contests and implementation of social
projects.
Join the community of water treatment Experts!
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Асоціація представників міжнародних
фармацевтичних виробників (AIPM Ukraine)
Association of representatives of international
pharmaceutical manufacturers (AIPM Ukraine)
Україна, 01135, м. Київ, вул. Полтавска, 13, оф. 34
Off. 34, 13, Poltavska Str.,
Kyiv, 01135, Ukraine
+380 (44) 300-14-31
+380 (44) 300-14-32
office@aipm.org.ua
www.aipm.org.ua

Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України (AIPM Ukraine) є
неприбутковою,
неурядовою
організацією,
яка представляє професійні та бізнес інтереси
міжнародних фармацевтичних виробників, що
оперують на ринку України.
Протягом останніх років своєї діяльності Асоціація
перетворилась на пізнаваного та незалежного
учасника фармацевтичної громадськості, ставши
впливовим інструментом представництва інтересів
міжнародної фармацевтичної індустрії в Україні.
Свою поточну діяльність Асоціація спрямовує на
досягнення основної мети, а саме - перетворення
українського фармацевтичного ринку та сектору
охорони здоров’я на зрілу самодостатню систему,
побудовану на принципах загального добра
для пацієнтів, суспільства та індустрії, що в
практичному розрізі означає забезпечення та
підтримку усіма учасниками ринку відповідності
загальноприйнятим належним практикам (good
practices).
The association of international pharmaceutical
manufacturers AIPM Ukraine is a non-profit, nongovernmental organization representing professional
and business interests of the international
pharmaceutical manufacturers, operating in Ukraine.
In recent years the Association has become the
recognized and independent participant of the
pharmaceutical community, becoming the powerful
voice for representation, of the interests, of the
international pharmaceutical industry in Ukraine. The
current activities of the Association aim to achieve the
main goal - to support development of the Ukrainian
Pharmaceutical and HealthCare market into mature
efficient system based on the principles of common
good of patients, society and industry, where the
last one means the compliance with the commonly
accepted Good Practices.
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Виробники ліків України, Асоціація
Manufacturers of Medications of Ukraine,
Association (AMMU)
Україна, 01001, м. Київ,
вул. Костьольна, 7, оф. 11
Off. 11, 7, Kost’ol’na Str.,
Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 278-17-02
office@avlu.org.ua
www.avlu.org.ua

Асоціація «Виробники ліків України» (АВЛУ) об’єднує
провідні вітчизняні підприємства: ПАТ «ФАРМАК»,
ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний
завод», ТДВ «ІНТЕРХІМ», ТОВ «Юрія-Фарм», ПрАТ «По
виробництву інсулінів «ІНДАР», ТОВ СП «СПЕРКО
Україна», які є рівноправними членами.
Асоціація утворена з метою інтеграції зусиль
виробників на підвищення ефективності використання
їх професійного, практичного та наукового потенціалу,
матеріальних і фінансових ресурсів для вдосконалення
фармацевтичного ринку України. Асоціація підтримує та
захищає інтереси сучасної української фармацевтичної
промисловості, здатної забезпечувати стратегічну
незалежність України в питаннях задоволення потреб
населення необхідними, доступними, ефективними
лікарськими засобами.
АВЛУ є повноправним членом міжнародної Асоціації
«Ліки для Європи».
Association “Manufacturers of Medications of Ukraine”
(AMMU) unites leading national мanufacturers: “Farmak” JSC,
PJSC SIC “Borshchahivskiy Chemical Pharmaceutical Plant”,
“InterChem” SLC , LTD “YURIA-PHARM", PrJSC “Indar”, “SPERCO
UKRAINE” LLC, who are equal members of the association.
Association was established with the purpose to integration
of Association Members’ efforts aimed at increasing the
effectiveness of using their production, professional, practical
and scientific potential, material, and financial resources for
the purpose of improving Ukraine’s pharmaceutical market,
and meeting, to the fullest possible extent, the demand of
population of Ukrainian population for efficacious, safe, and
quality medications.
AMMU is a full member of the Association “Medicines for
Europe”.

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
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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».
2. Фахівці ВАКХЛМ взяли активну участь у розробці
проекту Наказу МОЗ України від 12.08.2009 № 588 «Про
атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою,
які працюють в системі охорони здоров’я».
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 2013-2021 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 participated in the
development of the draft Order of the Ministry of Health
of Ukraine dated 12.08.2009 No. 588 "On attestation of
professionals with higher non-medical education working
in the health care system".
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 2013-2021, TC 166 and ACCLMU experts developed
WWW.LABCOMPLEX.COM
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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;
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,
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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, active protection and lobbying of their
interests at the All-Ukrainian and regional levels.

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

ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
- уповноважена МОЗ України спеціалізована
експертна установа у сфері доклінічного
вивчення, клінічних випробувань та державної
реєстрації лікарських засобів (в тому числі
медичних імунобіологічних препаратів) в межах,
що визначені Законами України «Про лікарські
засоби» та «Про захист населення від інфекційних
хвороб», яка також є головною організацією у
сфері здійснення фармаконагляду, стандартизації
медичної допомоги та медичного, в тому числі
фармацевтичного, обслуговування, включаючи
розробку
відповідних
медико-технологічних
документів та проектів нормативних актів, що
заснована на державній власності та належить до
сфери управління МОЗ України.
PE “The State Expert Center of the MoH of Ukraine” is
a specialized expert institution authorized by the MoH
of Ukraine in the sphere of preclinical study, clinical
trials and state registration of medicinal products
(including medical immunobiological products)
with powers specified by the Law of Ukraine “On
Medicines”, and “On population protection against
infectious diseases”, which is a leading organization
in pharmacovigilance, standardization of medical aid,
and medical service (including the pharmaceutical
one) as well as development of appropriate medical
technical documents, and draft legislation. It is
established based on state property and is under the
MoH’s supervision.
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Державний науково-дослідний інститут
з лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи
State Scientific and Research Institute of Laboratory
Diagnostics and Veterinary and Sanitary Expertise
Україна, 03151, м. Київ,
вул. Донецька, 30
30, Donetska Str.,
Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 243-37-54
+380 (44) 243-37-55
dndildvse@vetlabresearch.gov.ua
www.vetlabresearch.gov.ua

ДНДІЛДВСЕ є арбітражним центром та провідною
науково-дослідною установою 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. Також
Випробувальний центр ДНДІЛДВСЕ є першою в Україні
випробувальною лабораторією, яка отримала атестат
про акредитацію на відповідність ДСТУ EN ISO/IEC
17043:2017 «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до
перевірки професійного рівня» як провайдер програми
перевірки кваліфікації «ВЕТ-ТЕСТ». Інститут виступає як
акредитований провайдер з хіміко-токсикологічних,
мікробіологічних показників та з визначення ГМО.
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. Also, the
SSRILDVSE Testing Center is the first testing laboratory
in Ukraine that received an accreditation certificate
for compliance with DSTU EN ISO/IEC 17043:2017
“Conformity assessment. General requirements for
proficiency testing” as a provider of the VET-TEST
proficiency testing program. The Institute acts as
an accredited provider for chemical-toxicological,
microbiological indicators and the definition of GMOs.
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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

Реєстраційні випробування, контроль якості та обігу
ветеринарних імунобіологічних препаратів в Україні,
розробка нових й удосконалення існуючих методів
контролю біотехнологічних препаратів, розробка
та вдосконалення сучасних методів лабораторної
діагностики збудників інфекційних захворювань
тварин, депонування, підтримання і зберігання штамів
мікроорганізмів та біологічного матеріалу, сприяння
підвищенню та розбудови системи біобезпеки ветеринарної медицини України.
Registration tests, veterinary immunobiological drugs
quality control and their circulation in Ukraine, development
of new, and improvement of existing biotechnological drugs
control methods, and laboratory detection modern methods
for animal infectious diseases pathogens, deposition,
maintenance, and storage of microorganism strains, and
biological material, assistance in improving, and developing
the biosafety system of veterinary medicine in Ukraine.

Клуб пакувальників, Асоціація пакувальників
України
Club packagers of Ukraine, association
Україна, 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 4-А
4-А, E.Sverstuk Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 221-46-01
club-pack@ukr.net
www.upakjour.com.ua
www.packinfo.com.ua

Громадська некомерційна організація, заснована в 1996
р., що об’єднала виробників і споживачів пакувальних
матеріалів і обладнання, тари та упаковки в Україні.
МІСІЯ – об’єднати виробників та споживачів пакувальної продукції для вирішення стратегічних завдань та
нагальних проблем розвитку пакувальної індустрії
України.
МЕТА – за допомогою різноманітних інформаційних
заходів забезпечити представників пакувальної індустрії інформаційними матеріалами про пакування для
збільшення виробництва та експорту сучасної, якісної
пакувальної продукції.
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:
• проведення конференцій, семінарів, круглих столів,
ділових зустрічей;
• надання інформації про обладнання, тару, упаковку,
матеріали та їх виробників;
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• підготовка, перепідготовка та стажування фахівців у
галузі упаковки;
• видання спеціальної літератури, каталогів і журналу
«Упаковка»;
• проведення маркетингових, консалтингових та
аналітичних досліджень;
• міжнародне співробітництво.
Public non-profit organization, founded in 1996, unit
manufacturers and consumers of packaging materials, and
equipment, containers and packaging in Ukraine.
MISSION – to unite manufacturers and consumers of
packaging products to solve strategic and pressing problems of
the development of the packaging industry of Ukraine.
GOAL – through various information events to provide
representatives of the packaging industry with informational
materials on packaging in order to increase the production and
export of modern, high-quality packaging products.
ACTIVITIES:
• holding conferences, seminars, round tables, business
meetings;
• providing information on equipment, containers, packaging,
materials and their manufacturers;
• training and retraining of specialists in the field of packaging;
• publication of special literature, catalogs and the magazine
“Packaging”;
• conducting marketing, consulting and analytical studies;
• the international cooperation.

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
понад 40 організацій. Це підприємства – виробники
морозива і заморожених продуктів в Україні. Крім
того, до складу Асоціації входять наукові установи та
організації з рекламної та 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
науково-виробничий потенціал підприємств.
AUVM and ZP - a powerful public association, created on
October 30, 2001, which includes 40 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.
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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.

Об’єднання організації роботодавців медичної
та мікробіологічної промисловості України, ГО
Association of Employers of the Medical and
Microbiological Industry of Ukraine, PO
Україна, 01023, м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 23
23, Shota Rustaveli Str.,
Kyiv, 01023, Ukraine
+380 (44) 289-41-75
+380 (44) 287-62-76
oormmp@ukr.net
www.oormmpu.com.ua

ГО «ООРММПУ» є всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців, яке об’єднує 12 обласних
організацій роботодавців фармацевтичної промисловості України, у тому числі підприємства, які
здійснюють виробництво лікарських засобів, оптову
та роздрібну торгівлю такими засобами (близько 80
підприємств).
ГО «ООРММПУ» здійснює свою діяльність відповідно
до задекларованих цілей та завдань, основними з яких
є підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств фармацевтичної промисловості, представництво та захист законних інтересів роботодавців
– членів ООРММПУ та робітників, працюючих на
підприємствах фармацевтичної промисловості у
економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому
числі і їх відносинах з іншими сторонами соціального
партнерства, підтримка і захист інтересів сучасної
української фармацевтичної промисловості, здатної
забезпечувати стратегічну незалежність України в
питаннях задоволення потреб населення необхідними,
доступними, ефективними лікарськими засобами.
NGO "OORMMPU" is an all-Ukrainian association of employers'
organizations, which unites 12 regional organizations
of employers, of the pharmaceutical industry of Ukraine,
including enterprises engaged in the production of medicines,
wholesale and retail trade in such drugs (about 80 companies).
NGO "OORMMPU" carries out its activities in accordance with
the declared goals and objectives, the main of which are to
increase the competitiveness of domestic pharmaceutical
companies, representation, and protection of legitimate
interests of employers - members of OORMMPU, and workers
working in the pharmaceutical industry in economic, social,
and social areas, including their relations with other parties in
the social partnership, support, and protection of the interests ,
of the modern Ukrainian pharmaceutical industry, able to
ensure the strategic independence of Ukraine in meeting the
needs of the population with necessary, affordable, effective
medicines.
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Парфумерія та Косметика України, Асоціація
Perfumery and Cosmetics of Ukraine, Association
Україна, 01001, м. Київ,
вул. Володимирська, 10
10, Volodymyrska Str.,
Kyiv, 01001, Ukraine
+38 (044) 580-80-08
+38 (067) 381 83 35
apcu@apcu.ua
www.apcu.ua

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 «Парфумерія та Косметика України»
— це добровільне об’єднання підприємств та
структур 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.
Association "Perfumery and Cosmetics of Ukraine" (since
2011) - an association of enterprises and structures of
the perfume and cosmetics market. It is aimed to solve
professional issues at the national 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 authorities in order to increase the
competitiveness of cosmetic products, and promote the
sustainable development of the industry as a whole.

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
+38 (068) 862-94-96
info@asu-ua.org
press@asu-ua.org
www.asu.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.
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Союз птахівників України, Асоціація
Poultry Union of Ukraine, Association
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Асоціація «Союз птахівників України» є добровільним
об'єднанням вітчизняних підприємств-виробників птахівничої галузі і має статус неприбуткової організації.
Наша місія: формування сприятливих умов для
розвитку галузі птахівництва в Україні.
Association “Poultry Union of Ukraine” is a voluntary
association of 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, 01024, м. Київ,
вул. Лютеранська, 16, оф. 14
Off. 14, 16, Luteranska Str.,
Kyiv, 01024, Ukraine
+380 (44) 451-42-28
office@uadairy.com
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
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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.

Українська асоціація кераміки
Ukrainian Association of ceramics
Україна, 03115, м. Київ,
пр-т Перемоги, 89-А
89-A, Peremogy Ave.,
Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 392-29-24
apeic@ceramic.com.ua
www.ceramic.com.ua

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

Український науковий фармакопейний
центр якості лікарських засобів, ДП
Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Centre
for Quality of Medicines, SE
Україна, 61085, м. Харків,
вул. Астрономічна, 33
33, Astronomichna Str.,
Kharkiv, 61085, Ukraine
+38 (050) 405-62-22
phukr@phukr.kharkov.ua
www.sphu.org
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ДП «Фармакопейний центр» – провідна наукова
установа України в галузі стандартизації якості
лікарських засобів. Стандарти якості, які розробляє ДП
«Фармакопійний центр», є вагомим внеском у розвиток
фармацевтичної галузі України та інтеграцію в світову
фарміндустрію.
Основна діяльність:
• розробка й видання Державної Фармакопеї України;
• розробка й підтримка національної системи
фармакопейних стандартних зразків;
• Державний контроль якості лікарських засобів;
• розробка й впровадження Програми професійного
тестування.
SE “Pharmacopoeial Center” is a leading scientific
institution of Ukraine in the field of medicines quality
standardization. The quality standards developed by the
SE “Pharmacopoeial Center” are a significant contribution
to the progress of the pharmaceutical industry of Ukraine
and integration into the global pharmaceutical industry.
Core activities:
• development and publication of the State Pharmacopoeia
of Ukraine;
• development and maintenance of the national system of
the pharmacopoeial Reference Substances;
• State quality control of medicines;
• development and implementation of the Proficiency
Testing Scheme.

Український фармацевтичний інститут
якості, ДП (ДП «УФІЯ»)
Ukrainian Pharmaceutical Quality Institute,
SE (SE «UPQI»)
Україна, 02160, м. Київ,
пр-т Соборності, 7-А, оф. 404
Off. 404, 7-A, Sobornosti Ave.,
Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 296-37-01
office@gmpcenter.org.ua
www.gmpcenter.org.ua

ДП «УФІЯ» є державним унітарним комерційним
підприємством,
заснованим
на
державній
власності, яке діє в сфері державного контролю
якості лікарських засобів в межах, передбачених
Законом України «Про лікарські засоби», іншими
нормативно-правовими актами і підзвітний у своїй
функціональній діяльності органу управління Державній службі України з лікарських засобів і
контролю за наркотиками.
SE “UPQI” is a state-owned unitary commercial
enterprise based on state ownership that operates in
the field of state control of the quality of medicinal
products within the limits stipulated by the Law of
Ukraine "On Medicines", other normative-legal acts
and is accountable in its functional the activities of the
governing body - the State Service of Ukraine for Drugs
and Drug Control.
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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

Національна асоціація виробників м’яса та
м’ясопродуктів України «Укрм’ясо» – добровільна
недержавна організація.
Сфера діяльності:
– Постійна координація виробничої діяльності її
учасників;
– Сприяння розвитку ринків м’яса і м’ясопродуктів в
Україні та за її межами;
– Представництво інтересів членів асоціації в
державних і громадських органах;
– Створення нормативної документації;
– Участь в розробці нормативно-правових актів
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.

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

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» — підприємство європейського рівня у галузі стандартизації, метрології
та оцінки відповідності, яке постійно підвищує
ефективність своєї роботи, прагне відповідати
найвищим світовим стандартам. Наше підприємство
визнано в країнах ЄС та світовою спільнотою, має
давню історію, добру репутацію та великий потенціал.
SE “UKRMETRTESTSTANDART” is an enterprise of European
standards working within the spheres of standardization,
metrology and conformity assessment that consistently
improves, and enhances efficiency, and looks toward to
meet the highest international standards. The EU and
global community recognize our enterprise which has a
long history, solid reputation, and strong potential.
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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» — діючий асоціативний
орган, створений для координації спільних дій у
напрямку посилення ринкових позицій підприємствчленів Асоціації, активного захисту й лобіювання
їхніх інтересів на міжнародному, всеукраїнському й
регіональному рівнях.
Асоціація «Укроліяпром» — зв’язуюча ланка між
бізнесом олійно-жирової галузі та владними і
законотворчими структурами з метою налагодження
взаємовигідного діалогу, результатом якого є захист
прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності,
нарощування обсягів виробництва продукції та
експортного потенціалу.
Асоціація «Укроліяпром» — платформа для діалогу
представників олійнодобувних і олійно-жирових
підприємств з метою узгодження і формування спільних
позицій, врахування інтересів всіх суб’єктів олійножирового ринку, консолідації зусиль для реалізації
продукції. 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».
До асоціації «Укроліяпром» входять найбільші олійножирові підприємства України та ряд малих підприємств,
діяльність яких пов’язана з виробництвом олійножирової продукції.
Підприємства — члени асоціації випускають понад 80%
вітчизняного виробництва рослинних олій, понад 80%
виробництва маргаринової продукції, близько 26%
виробництва майонезу.
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».
Ukroliyaprom Accociation is the current associative
body established to coordinate joint actions concerning
strengthening of the market positions of members
of Association, active protection, and lobbying their
interests at the international, national and regional
levels.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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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 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 нормативноправових актів.
Ефективною є діяльність об’єднання «Укрхлібпром»
з підготовки фахівців з охорони праці, енергозбереження та впровадження новітніх технологій.
The “Ukrkhlibprom” association is a voluntary nonstate 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.
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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) 393-43-77
office@ukrcement.com.ua
www.ukrcement.com.ua

Асоціація «Укрцемент» – це неприбуткове добровільне об’єднання юридичних осіб, створене для
представництва інтересів учасників. Асоціації
активно захищає інтересів виробників клінкеру
та цементу України. Авторитетне відображення
поглядів членів асоціації у питаннях, що стосуються
галузі. Позиціювання галузі, як провідної сили у
сталому розвитку України.
Портфель проєктів Асоціації «Укрцемент» складають:
стандартизація та науково-технічна діяльність;
просування будівництва автомобільних доріг з
цементобетонним покриттям; захист споживчого
ринку цементу від фальсифікованої продукції;
логістика (робота з АТ «Укрзалізниця»); цемент
і навколишнє середовище; промислова безпека
та охорона праці; міжнародне співробітництво
та партнерські програми; PR та преса; збір
статистистичних даних.
The Association «Ukrcement» 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. Authoritative reflection
of the views of the members, of the association
on issues related to the industry. Positioning of
the industry as a leading force in the sustainable
development of Ukraine.
The portfolio of projects of the Ukrcement Association
consists of: standardization and scientific, and
technical activities; promotion of construction of
highways with cement-concrete covering; protection
of the consumer cement market from counterfeit
products; logistics (work with JSC "Ukrzaliznytsia");
cement, and the environment; industrial safety, and
labor protection; international cooperation and
partnership programs; PR and press; collection of
statistical data.
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ
NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE
Україна, 04050, м. Київ,
вул. О. Герцена, 12
12, О. Gertsen Str., Kyiv,
04050, Ukraine
+380 (44) 483-68-49
+380 (44) 489-39-81
namn_01@ukr.net
www.amnu.gov.ua

Національна академія медичних наук України є
державною науковою організацією з проблем медицини
та охорони здоров’я, заснованою на державній
власності, яка діє відповідно до законодавства на
самоврядній основі. Національна академія медичних
наук України продовжує славні традиції вітчизняних
наукових шкіл як у галузі теоретичної, так і клінічної
медицини. У її складі налічується 36 наукових установ,
в яких зосереджений найпотужніший науковий
медичний потенціал країни. Саме діяльністю
відомих наукових шкіл, високим професіоналізмом
і талановитістю вчених та клініцистів пояснюється
високий авторитет Академії, як в Україні, так і за її
межами. Невід’ємною складовою діяльності Академії
є міжнародна співпраця. Провідні фахівці інститутів
Академії та їх дослідницька робота добре відомі в
наукових медичних колах за кордоном. Науковці
Академії є членами понад 100 міжнародних наукових
товариств, медичних асоціацій, закордонних академій,
радниками або експертами таких авторитетних
організацій, як ВООЗ, МАГАТЕ та інших. Міжнародні
зв’язки дозволяють фахівцям Академії презентувати
вітчизняні досягнення за кордоном і використовувати
сучасний світовий досвід у галузі медицини в Україні.
Важливою є участь науковців Академії у законотворчій
і науково-організаційній діяльності, яка спрямована на
покращення організації охорони здоров’я та розвиток
медичної науки в Україні, у підготовці проектів законів
України, постанов Кабінету Міністрів України, інших
нормативних документів. Окремо треба відзначити
постійну активну участь установ Академії у розробці
та виконанні національних і державних програм,
спрямованих на боротьбу з найпоширенішими і
важкими хворобами, збереження довкілля, зменшення
захворюваності і збільшення тривалості життя
населення країни.
З початку бойових дій на сході України в наукових
установах НАМН України у співпраці з військовими
медиками
Міністерства
оборони
України
розробляються та вдосконалюються сучасні технологій
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організації медичної служби, засоби надання первинної
медичної допомоги, методи реконструктивної
хірургії, відновлювального лікування та реабілітації
військовослужбовців.
National Academy of Medical Sciences of Ukraine is a
state scientific organization on problems of medicine
and healthcare based on state ownership. It acts
in accordance with the legislation and on the selfgoverning basis. National Academy of Medical Sciences
of Ukraine continues honorable traditions of local
scientific schools both in the field of theoretical and
clinical medicine. It consists of 36 scientific institutions
that concentrate the most powerful scientific potential
of the country. Activities of the worldwide known
scientific schools, high professionalism and talent
of the scientists and clinicians account for the high
recognition of the Academy in Ukraine as well as
abroad. International relations which are based on
fruitful cooperation with foreign partners are an
integral part of Academy activity. Leading experts of
Academy institutions and their researches are wellknown in scientific medical community abroad. The
scientists of the Academy are members of more than 100
international medical societies, medical associations,
foreign academies; they are advisors or experts of
such authoritative organizations as WHO, IAEA, etc.
Specialists of National Academy of Medical Science of
Ukraine present national achievements overseas and
use modern international experience in the medicine
field in Ukraine, according to international relations
of great importance is the fact that scientists of the
Academy participate in legislative and scientific and
organizational activity which is aimed at improving
organization of healthcare and development of
medical science in Ukraine, in preparing draft laws
of Ukraine, resolutions of the Cabinet of Ministers of
Ukraine, other normative documents. It is necessary
to separately stress continuous active participation
of the Academy institutions in elaboration and
implementation of national and state programs aimed
at combating the most common and severe illness,
environment protection, reducing morbidity and
increasing life span of the population.
Since the beginning of hostilities in eastern Ukraine in
the scientific institutions of the National Academy of
Medical Sciences of Ukraine in cooperation with military
medics of the Ministry of Defense of Ukraine developed
and improved modern technologies of medical service,
primary care, methods of reconstructive surgery,
rehabilitation and rehabilitation of servicemen.
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Інститут гематології та трансфузіології
НАМН України, ДУ
Institute of haematology and transfusiology
of the NAMS of Ukraine, SI
Україна, 04060, м. Київ,
вул. М. Берлинського, 12
12, M. Berlinskogo Str.,
Kyiv, 04060, Ukraine
+380 (44) 467-06-14
+380 (44) 467-06-50
igt2@ukr.net
www.igt.in.ua

Основні напрямки діяльності:
- вивчення етіології та патогенезу захворювань системи
крові;
- розробка нових методів діагностики і лікування
гематологічних хворих, створення ефективних систем
прогнозування перебігу захворювань системи крові;
- вивчення розладів порушень системи гемостазу;

- розробка
нових
технологій
консервування
компонентів крові та гемопоетичної тканини;
- наукове обґрунтування стратегії розвитку донорства
крові, розробка системи управління якістю крові та її
компонентів;
- вивчення патогенезу опікової хвороби та її ускладнень.
Main directions of activity:
- study of etiology and pathogenesis of the blood system
diseases;
- development of new methods of diagnosis and treatment
of hematologic patients, creation of effective systems for
forecasting the course of the blood system diseases;
- study of disorders of the hemostasis system;
- development of new technologies of canning of blood
components and hematopoietic tissue;
- scientific substantiation of the strategy of blood donation
development, development of blood quality management
system and its components;
- study of the pathogenesis of burn disease and its
complications.

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 продуктів 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.

128

WWW.LABCOMPLEX.COM

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

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
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і обладнання.
3. Дослідження 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 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
НАН України
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:
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– 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.,
03022, Kyiv, 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 напрямків дало змогу досягти вагомих
результатів у з’ясуванні клітинних особливостей
та молекулярно-генетичних змін, асоційованих з
пухлинною хворобою; розробці новітніх технологій
диференційної діагностики; створенні методів терапії
із використанням нанотехнологій.
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

130

WWW.LABCOMPLEX.COM

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
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
OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

XIII МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА LABCOMPLEX
XIII INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX

- 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 загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України
Vernadskii Institute of General and Inorganic
Chemistry of the NAS of Ukraine
Україна, 03142, м. Київ, пр.-т Академіка Палладіна, 32/34
32/34, Palladin Avе., Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 225-15-16
+380 (44) 225-30-71
office@ionc.kiev.ua
Pershina@ionc.kiev.ua
www.igic.org.ua

Інститут здійснює дослідження в галузі хімії твердого
тіла, комплексних сполук, фізико-неорганічної
хімії, електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних
систем, електрохімії розплавлених, рідких та твердих
електролітних й електродних систем, електрокаталізу,
електрохімії та технології неорганічних матеріалів.
Розробляє та синтезує нові наукоємні функціональні
неорганічні речовини та матеріали, макроциклічні
сполуки, гібридні структури та комплексні сполуки для
сенсорів та тест-систем медичного призначення.
Institute conducts research in the field of solid-state
chemistry, complex compounds, physico-inorganic chemistry,
electrochemistry and photoelectro-chemistry of nonmetallic
systems, electrochemistry of molten, liquid and solid electrolyte
and electrode systems, electrocatalysis, electrochemistry and
inorganic materials technology. It ensures the development
and synthesis of new high-tech functional inorganic substances
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and materials, macrocyclic compounds, hybrid structures
and complex compounds for sensors and test-systems of the
medical application.

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 електронні властивості
металів і сполук на їх основі, нанорозмірні системи,
атомна будова металів та гетерофазних систем на їх
основі.
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, 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,
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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). 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 надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
проводяться фундаментальні наукові дослідження
фізико-хімічних процесів утворення і росту моно- та
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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 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.
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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
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.
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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 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.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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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 та проблем ендоекології
НАН України
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
ispe@ispe.kiev.ua
http://ispe.kiev.ua
+380 (44) 452-93-28
+380 (44) 452-93-27

Основні напрями наукової діяльності:
1. Дослідження
структури,
фізико-хімічних
властивостей і сорбційних функцій сучасних
вуглецевих та мінеральних адсорбентів.
2. Пошук та вивчення перспективних каталітичних
матеріалів і систем для потреб промисловості.
3. Розробка систем збереження екологічного стану
та очистки територій, що отримали навантаження
промисловими полютантами.
4. Створення наукових засад розробки вуглецевих
і оксидних матеріалів для їх застосування в якості
електродів у суперконденсаторах і гібридних
електрохімічних системах на потребу промислового
застосування.

134

WWW.LABCOMPLEX.COM

Main directions of scientific activity:
1. Investigation of the structure, physico-chemical
properties and sorption functions of modern carbon and
mineral adsorbents.
2. Search and study of advanced catalytic materials and
systems for the needs of industry.
3. Development of systems for preserving the ecological
condition and cleaning areas that have been loaded with
industrial pollutants.
4. 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 ракетносіїв, залізничного та автомобільного транспорту;
аеротермогазодинаміка енергетичних установок,
літальних і космічних апаратів та їх підсистем; міцність,
надійність і оптимізація механічних систем, ракетносіїв 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.

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
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1. Фундаментальні
дослідження
теплофізичних
процесів
в
теплоенергетичному
обладнанні,
використання традиційних джерел енергії.
2. Технології та обладнання для:
- переробки,
сушіння
та
зберігання
сільськогосподарської продукції;
- отримання концентрованих молочних, овочевих та
фруктових продуктів;
- отримання
профілактичного
лікувальнооздоровчого харчування для імунослабких та
гормонально-залежних осіб.
3. 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

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 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.
•

Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics
of the NAS of Ukraine
Україна, м. Київ, пр-т Науки, 41
41, Nauki Ave., 03028, Kyiv, 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 НАН України
L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic
Chemistry and Coal Chemistry 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
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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.

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

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
раціонального використання вугілля та продуктів його
переробки;
- синтез і дослідження структури та властивостей
WWW.LABCOMPLEX.COM
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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 NAS of Ukraine
Україна, 02160, Київ-160,
Харківське шосе, 48
48, Kharkivske shaussee,
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 фізико-хімія 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. Генерала 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
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- 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.

Інститут ядерних досліджень НАН України
Institute for Nuclear Research of the NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Науки, 47
47, Nauky Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 525-44-63
+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 науковоOFFICIAL CATALOGUE
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дослідна, учбова та міжнародна діяльність у галузі
інформатики, інформаційних та телекомунікаційних
технологій.
Основні напрямки діяльності: створення нових
інтелектуальних інформаційних технологій та систем
для науки та освіти, інформатизації суспільства,
економіки та промисловості, медицини.
The International Center is a body of 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.

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;
WWW.LABCOMPLEX.COM
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• 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 dual-purpose 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.

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, окліматизації,
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.
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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 fito-technologies 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 fito-medications, 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
фізико-хімічної механіки руйнування та міцності
матеріалів, корозії металів та їх протикорозійного
захисту, 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, акустично-емісійного
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
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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-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 біологічноактивних 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);
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- 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.
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, ДУ
Center for Problems of Marine Geology, Geoecology and
Sedimentary Ore Formation of the NAS of Ukraine, SI
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
Вінницький національний технічний
університет
Vinnytsia National Technical University
Україна, 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95
95, Khmelnytsky Highway,
Vinnytsia, 21021, Ukraine
+380 (432) 65-19-03
+380 (432) 46-57-72
vntu@vntu.edu.ua
www.vntu.edu.ua

ВНТУ готує бакалаврів та магістрів за денною та
заочною формами навчання на 7 факультетах та в 1
інституті за 25 бакалаврськими і 22 магістерськими
спеціальностями. На сьогоднішній день в університеті
навчається близько 5000 студентів очної та заочної
форм навчання. Університет має ефективну систему
підготовки наукових кадрів вищої квалiфiкацiї.
Підготовку науково-педагогічних кадрів здійснюють
в аспiрантурi з 21 спеціальності i докторантурi з 9
спеціальностей, функціонують 6 спецiалiзованих
вчених рад із захисту докторських та кандидатських
дисертацій.
VNTU prepares bachelors and masters in full-time
and part-time forms of study at 7 faculties and in 1
institute in 25 bachelor's, and 22 master's specialties.
Today, the university has about 5,000 full-time and
part-time students. The University has an effective
system of training scientific personnel of the highest
qualification.
Training of scientific and pedagogical staff is carried
out in postgraduate studies in 21 specialties, and
doctoral studies in 9 specialties, there are 6 specialized
scientific councils for the defense of doctoral, and
candidate thesis.

Інститут післядипломної освіти Національного
університету харчових технологій
Institute of Postgraduate Education National
University of Food Technology
Україна, 03190, м. Київ, вул. Естонська, 8-А
8-А, Estonska Str., Kyiv,
03190, Ukraine
+380 (44) 422-13-01
ipdo_ipdo@ukr.net
www.ipdo.kiev.ua

Підвищує кваліфікацію керівників, професіоналів та
фахівців підприємств харчової промисловості з питань
економіки, управління, обліку, фінансів, інформаційних
технологій, екологічної безпеки, охорони праці, а
також з питань сучасних технологій та технологічного
обладнання підприємств цукрової, спиртової,
хлібопекарської, кондитерської, м`ясної, молочної,
зернопереробної та інших областей АПК.
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Improves the qualifications of managers, professionals
and specialists in the food industry on issues of
economics, management, accounting, finance,
information technology, environmental safety, labor
protection, as well as on issues of modern technologies,
and technological equipment of sugar, alcohol, bakery,
confectionery, meat, dairy enterprises, grain processing,
and other areas of the agro-industrial complex.

Київський національний торговельноекономічний університет
Kyiv National University of Trade and Economics
Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19
19, Kyoto Str., Kyiv, 02156, Ukraine
+380 (44) 531-31-73
knute@knute.edu.ua
www.knute.edu.ua

КНТЕУ атестований за IV рівнем акредитації, входить
до ТОП - 5 найпопулярніших серед вступників
університетів. До структури КНТЕУ входить 15
навчальних інститутів у 10 містах країни. Здійснюється
підготовка фахівців для сфер внутрішньої та зовнішньої
торгівлі, ресторанного та готельного господарства,
товарознавства,
захисту
прав
споживачів,
управління безпечністю, митної служби, економіки
підприємництва, агробізнесу, фінансової системи і
права, бухгалтерського обліку, туризму, кібербезпеки
тощо.
KNUTE is certified by the IV level of accreditation, is in
the TOP - 5 most popular among university entrants. The
structure of KNTEU includes 15 educational institutes
in 10 cities of the country. Specialists are trained in the
areas of domestic and foreign trade, restaurant business,
hospitality, commodity science, consumer protection,
safety management, customs, business economics,
agribusiness, financial system, and law, accounting,
tourism, cybersecurity, etc.

Київський національний університет
будівництва і архітектури
Kyiv National University of Construction
and Architecture
Україна, 03037,м. Київ,
Повітрофлотський пр-т, 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

Київський національний університет будівництва і
архітектури є провідним навчальним закладом в Україні
з підготовки фахівців для архітектурно-будівельної
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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 охорони здоров’я
України імені П. Л. Шупика
Shupyk National Healthcare University of Ukraine
вул. Дорогожицька, 9,
м. Київ, 04112, Україна
9, Dorohozhyts’ka Str.,
Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 205-48-27
+380 (44) 205-49-46
office@nuozu.edu.ua
www.nuozu.edu.ua

Національний університет охорони здоров’я України
імені П. Л. Шупика (до лютого 2021 року – Національна
медична академія післядипломної освіти імені П. Л.
Шупика) – провідний заклад вищої освіти, заснований
у 1918 році.
До послуг студентів, інтернів, слухачів, клінічних
ординаторів, аспірантів та докторантів, у тому числі
іноземців з-понад 40 країн світу, які навчаються
в Університеті, наукових, науково-педагогічних
і педагогічних працівників працюють центр
симуляційних методів навчання та наукова бібліотека.
Таким чином забезпечено доступ до провідних
наукометричних баз Scopus та Web of Science.
Функціонує також центр підготовки до міжнародних
мовних іспитів Pearson.
Як член ORPHEUS (Європейська Організація з
PhD програм у біомедицині та медичних науках),
Університет долучився до модернізації підготовки
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докторів філософії у Європі. В Університеті здійснюється
підготовка докторів наук і докторів філософії за
спеціальностями 091 Біологія, 221 Стоматологія, 222
Медицина, 224 Технології медичної діагностики та
лікування, 226 Фармація, промислова фармація та 228
Педіатрія. Впродовж 2020 року в закладі навчалися 398
аспірантів та 2 докторанти. У спеціалізованих вчених
радах захищено 11 докторських і 45 кандидатських
дисертацій, створено 17 разових спеціалізованих
вчених рад для атестації здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії.
З 2020 р. започаткована підготовка магістрів за
спеціальностями 281 Публічне управління та
адміністрування та 226 Фармація, промислова
фармація, планується підготовка студентів за
спеціальністю 221 Стоматологія.
П’ять факультетів, три навчально-наукові інститути,
які об’єднують 79 кафедр, ефективно поєднують
навчальний процес із підготовки фахівців для сфери
охорони здоров’я та підвищення їхньої кваліфікації,
наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність
з лікувально-діагностичною роботою. Викладання
проводиться українською та англійською мовами.
Університет бере участь у процесі реформування
сфери охорони здоров’я України: позиція експертів
– працівників НУОЗ України імені П. Л. Шупика –
враховується на державному рівні. У 2018 році заклад
був ресертифікований за стандартом якості ISO
9001:2015 та отримав сертифікат рівня Recognised for
Excellence 5 star Європейського Фонду Управління
Якістю (EFQM).
The Shupyk National Healthcare University of Ukraine
(until February 2021 – Shupyk National Medical Academy
of Postgraduate Education) is a leading institution of
higher education, founded in 1918.
At the service of students, interns, students, clinical
residents, postgraduate students and doctoral students,
including foreigners from more than 40 countries of the
world, who study at the University, Scientific, scientificpedagogical and pedagogical staff work through a centre
for simulated teaching methods and a scientific library.
In this way access to leading scientific bases Scopus and
Web of Science are provided. The Pearson International
Language Exam Centre is also in operation.
As a member of ORPHEUS (Organization for PhD
Education in Biomedicine and Health Sciences in
the European System), the University has joined the
modernization of the training of doctors of philosophy
in Europe. The University trains doctors of sciences and
doctors of philosophy in the specialties 091 Biology, 221
Dentistry, 222 Medicine, 224 Technologies of medical
diagnostics and treatment, 226 Pharmacy, industrial
pharmacy and 228 Pediatrics. During 2020, 398
graduate students and 2 doctoral students studied at the
institution. 11 doctoral and 45 candidate dissertations
were defended in specialized scientific councils, 17
one-time specialized scientific councils were created
for attestation of graduates of the degree of Doctor of
Philosophy.
Since 2020, the training of masters in the specialties
WWW.LABCOMPLEX.COM
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281 Public Administration and 226 Pharmacy, Industrial
Pharmacy, training of students in the specialty 221
Dentistry is planned.
Five faculties and three institutes of education and science,
which comprise 79 departments, effectively combine the
educational process of training specialists in the field of
health care and upgrading their qualifications, scientific,
scientific-technological and innovative activities with
curative activities diagnostic work. Teaching is conducted
in Ukrainian and English.
The University is participating in the process of reforming
the health care sector of Ukraine: the position of SNHU of
Ukraine experts is taken into account at the highest state
level. In 2018, the institution was re-certified according
to the ISO 9001: 2015 quality standard and received
the Recognized for Excellence 5-star certificate of the
European Foundation for Quality Management (EFQM).

Таврійський державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного
Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological
University
Україна, 72312, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, пр-т Б. Хмельницького, 18
18, B. Khmelnytsky Ave., Melitopol,
Zaporizhzhia region, 72312, Ukraine
+380 (619) 42-06-18
+380 (619) 42-24-11
office@tsatu.edu.ua
www.tsatu.edu.ua

Таврійський
державний
агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного – регіональний
університетський центр IV рівня акредитації.
Саме в ТДАТУ:
- сучасна європейська освіта за 21 спеціальністю,
- дуальна форма навчання,
- міжнародні практики, стажування,
- подвійний диплом із закордонними ЗВО,
- паралельна, друга вища освіта та підвищення
кваліфікації,
- військова підготовка,
- гарантоване працевлаштування.
Оберіть свою майбутню спеціальність прямо зараз!
Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological
University a regional university centre of IV accreditation
level.
It's in TSATU:
- modern European education in 21 specialties,
- a dual form of learning,
- international practices, traineeships,
- double diploma with foreign higher education
institutions,
- parallel, second higher education and advanced
professional qualifications,
- military training,
- guaranteed work placement.
Choose your future profession right now!
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Тернопільський національний технічний
унверситет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Україна, 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56
56, Ruska Str., Ternopil,
46001, Ukraine
+380 (352) 519-701
+380 (352) 254-983
univ@tu.edu.te.ua
www.tntu.edu.ua

В складі ТНТУ 4 факультети, 3 коледжі, 21 науководослідна лабораторія. Навчаються бакалаври і
магістри за 27, аспіранти за 17, а докторанти за 6
спеціальностями. Тематика наукових проектів: наземні
станції зв’язку з низькоорбітальними супутниками
дистанційного зондування Землі; підвищення ресурсу
деталей та машин; гнучкі гвинтові транспортні органи;
високоефективні джерела живлення; кавітаційні
системи очищення води та інші. Функціонує науковий
парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля».
Є ліцензії на виконання НДР та ДКР.
TNTU includes 4 faculties, 3 colleges, 21 research
laboratory. Trains students in Bachelor's and master's
degrees in 27 majors. Postgraduate education in 17
majors and doctorate in 6 majors, 6 specialized scientific
councils for defending theses in 10 majors. Topics of
research projects: ground communication stations with
low-orbit satellites for remote sensing of the Earth;
increasing the life of parts and machines; flexible screw
transport systems; highly efficient power supplies;
cavitation water purification systems and others. There
is a scientific park "Innovation and Investment Cluster
of Ternopil Region". There are licenses for research and
development.

Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва
Kharkiv national agrarian university named
after V. V. Dokuchayev
Україна, 62483, Харківська обл.,
с. Докучаєвське, Учб.-містечко ХНАУ
Khnau Campus, Dokuchaievske village,
Kharkiv region, 62483, Ukraine
+380 (57) 709-03-00
+380 (57) 709-03-10
office@knau.kharkov.ua
www.knau.kharkov.ua

Сьогодні Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва є
провідним науково-навчальним центром аграрної
галузі сучасної України, який за понад 200 років своєї
історії підготував більше 120 тисяч фахівців-аграріїв
для України і багатьох країн світу.
Today KhNAU is a leading research and training center
in the agricultural sector of modern Ukraine, which for
over 200 years of its history has prepared more than 120
thousand agricultural specialists for Ukraine and many
countries around the world.
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AGROEXPERT, журнал
AGROEXPERT, magazine
Україна, 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11, оф. 300
Off. 300, 11, Sverstiuka Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 362-02-94
+380 (44) 362-65-69
Факс:+380 (44) 583-06-59
info@agroexpert.ua
www.agroexpert.ua

AGROEXPERT – щомісячне науково-практичне видання, у
якому вперше поєднано досвід аграріїв України та Європи.
На сторінках журналу науковці та практики дають поради у
різних галузях сільськогосподарського виробництва.
Постійні рубрики журналу: рослинництво, техніка,
свинарство, ВРХ, правові аспекти, екологія, досвід з-за
кордону, огляд ринків.
Читачами видання є керівники сільгосппідприємств,
зоотехніки, агрономи, інженери, фермери, студенти,
викладачі аграрних навчальних закладів.
AGROEXPERT – is a monthly theoretical and practical issue, in
which the experience of agrarians of Ukraine and Europe was
combined for the first of time.
In the magazine's pages the scientists and practicians give
advices in different branches of agricultural industry.
Regular items are: crop production, machinery, swine rearing,
cattle, legal aspects, ecology, experience abroad, market review.
The readers of the edition are managers of agricultural
enterprises, zootechnics, agronomists, engineers, farmers,
students, lecturers of agriculture universities.

АgroONE, журнал
АgroONE, magazine
Україна, 54017, м. Миколаїв,
вул. Соборна, 12-Б, оф. 401
Off. 401, 12-B, Soborna Str.,
Mykolaiv, 54017, Ukraine
+380 (67) 513-20-35
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.
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ALLMA.Net
www.allma.net/en/

Слугує сполучною ланкою між покупцями та продавцями
в індустрії пакування, харчової промисловості,
фармацевтичного
обладнання,
пластикових
і
друкарських машин. Компанії можуть розмістити
інформацію про свою продукцію і контактні дані на
нашому сайті. Покупці також можуть створити свій запит,
щоб знайти обладнання, яке вони хочуть. Це дозволяє як
компанії, так і покупцеві легко знайти свого потенційного
клієнта і його ідеальну продукцію.
Serving as a bridge between buyers and sellers in the
industry of packaging, food processing, pharmaceutical
equipment and plastic & printing machine. Companies
can put their product's introduction and their contact
information on our website. Buyers also can put on their
inquiry, to help them find the machine they want. It makes
both company and buyer can easily find their potential
customer and their ideal products.

ECOBUSINESS. Екологія підприємства,
журнал
ECOBUSINESS. Enterprise Ecology, magazine
Україна, 02100, м. Київ, вул. Попудренка, 1-А
1-А, Popudrenka Str., Kyiv, 02100, Ukraine
0 (800) 217-021
sales@ecolog-ua.com
www.ecolog-ua.com

Головне бізнес-видання ПРО і ДЛЯ сталого розвитку
підприємств.
Журнал вже 9-й рік поспіль надає готові, перевірені ідеї
для «зеленого» зростання бізнесу та ефективної системи
екобезпеки підприємства.
У кожному випуску — актуальна інформація про
екомодернізацію підприємства, дозвільно-ліцензійну
діяльність, планування господарської діяльності, вибір
технічних та територіальних альтернатив, інформація
про проведення державного нагляду/контролю, зелені
фінанси та інвестиції, декарбонізація та зниження
викидів CO2, інструменти менеджера природоохоронної
діяльності та звіти.
The main business publication ABOUT and FOR the
sustainable development of enterprises.
For the ninth year in a row, the magazine provides readymade, proven ideas for «green» business growth and an
effective system of environmental safety of the enterprise.
Each issue contains up-to-date information on ecomodernization of the enterprise, permitting and licensing
activities, economic planning, selection of technical and
territorial alternatives, information on state supervision /
control, green finance and investments, decarbonisation
and reduction of CO2 emissions, environmental manager
tools and reports.
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FARMAVITA REGULANET d.o.o.
52 Zagorska, Samobor, Croatia
+385 (1) 33-77-058
info@farmavitar.com
www.farmavitar.com

FarmavitaR+ – це професійна мережа експертів і
постачальників послуг. Мережа привертає місцевих
консультантів з 90 країн Європи, Азії, Північної Америки,
Латинської Америки, Австралії та Африки. Управління
міжнародними багатоцентровими проєктами є нашою
основною компетенцією.
FarmavitaR+ надає рішення, пов'язані з фармацевтичними,
медичними приладами, харчовими добавками та
косметичними продуктами. Сфера охоплення послуг
пов'язана з рішеннями, що стосуються розробки продукції,
забезпечення якості, клінічних випробувань, реєстрації
продуктів, аналізу портфеля, управління життєвим
циклом, забезпечення контролю/управління ризиками,
ціноутворенням/відшкодуванням, доступом до ринку і
відповідністю вимогам.
FarmavitaR+ є торговою маркою Farmavita Regulanet Ltd.
Відвідайте https://farmavitar.com для отримання додаткової
інформації. Аутсорсинг всього, що приходить на розум!
FarmavitaR+ is the professional network of experts and
service providers. Network is gathering local consultants
from 90 countries in Europe, Asia, North America, Latin
America, Australia and Africa. Management of international,
multi-centre projects is our core competence.
FarmavitaR+ is providing solutions related to
pharmaceutical, medical device, food supplement and
cosmetic products. Scope of services is related to solutions
for product development, quality assurance, clinical
trials, product registration, portfolio analysis, lifecycle
management, vigilance/risk management, pricing/
reimbursing, market access and promotional compliance.
FarmavitaR+ is brand name of Farmavita Regulanet
Ltd. Visit https://farmavitar.com for more information.
Outsource anything you can think of!

LAB - Laboratory, Equipment, Research,
журнал
LAB - Laboratory, Equipment, Research, magazine

Quarterly LAB (Laboratory, Equipment, Research) вже більше
двадцяти років є провідним постачальником професійної
інформації про:
• розвідані області досліджень і результати досліджень,
отримані в польських наукових центрах;
• нове обладнання і методи досліджень;
• положення, що стосуються організації досліджень,
лабораторій і питань, пов'язаних з персоналом;
•

LABportal.pl, портал
LABportal.pl, website
Misjonarzy Oblatów MN 3/1,
Katowice, 40-129, Poland
+48 (32) 726-30-50
biuro@lab.media.pl
www.LABportal.pl

Сайт LABportal.pl є доповненням до журналу Quarterly
LAB. Структура читачів - це власники, менеджери та
лабораторні працівники, а також люди, що працюють в
різних підрозділах в рамках широко визначеного сектора
досліджень і розробок в промисловості, освіті, медицині,
охороні навколишнього середовища та інших областях.
Website LABportal.pl is a complement to the quarterly
LAB. Structure of readers are the owners, managers and
laboratory workers and people working in different units
broadly defined sector of research and development in
industry, education, medicine, environmental protection
and others.

Misjonarzy Oblatów MN 3/1,
Katowice, 40-129, Poland
+48 (32) 726-30-50
biuro@lab.media.pl
www.lab.media.pl
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• зміни в процедурах акредитації;
• функціонування і успіх польських науково-дослідних і
вимірювальних лабораторій;
• новітнє обладнання, його технічні параметри і аналітичні
умови можливостей;
• екологічні призначення, навчальні заходи і конференції.
Тема основних статей:
• аналітична хімія;
• мікробіологія;
• дослідницькі матеріали.
Quarterly LAB (Laboratory, Equipment, Research) for over
twenty years, is a leading provider of professional information
about:
• explored areas of research and research results obtained in the
Polish scientific centers;
• new equipment and research methods;
• regulations concerning the organization of research,
laboratories and employee matters;
• changes in procedures of accreditation;
• operation and success of Polish research and measurement
laboratories;
• newest equipment, its technical parameters and analytical
terms of capabilities;
• environmental appointments , trainings and conferences.
The subject of substantive articles
• analytical chemistry;
• microbiology;
• research materials.

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

Labprice.ua, український науковий портал
Labprice.ua, Ukrainian Scientific Portal
Україна, м. Київ
Kyiv, Ukraine
labpriceinfo@gmail.com
www.labprice.ua
WWW.LABCOMPLEX.COM
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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.

MilkUa.Info
Україна, 20300, Черкаська обл.,
м. Умань, вул. Івана Гонти, 3
3, I. Gonty Str., Uman,
Cherkasy region, 20300, Ukraine
+38 (067) 503-17-46
b.slyvka@dykun.com.ua
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.

OBORUD.INFO – портал обладнання
OBORUD.INFO – portal equipment
115142, м. Москва,
Коломенська набережна, 26
26, Kolomenskaya Naberezhnaya,
Moscow, 115142, Russia
info@oborud.info
www.oborud.info

OBORUD.INFO – портал обладнання: торгове, холодильне,
харчове, пакувальне, складське та інше обладнання. Рік
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заснування – 2001.
Інтернет-довідник по обладнанню для підприємств торгівлі
та харчування, харчової промисловості та суміжних галузей:
– довідник підприємств
– каталог обладнання
– стрічка новин
– календар заходів
– тендерний майданчик
– біржа вакансій
і багато іншого.
OBORUD.INFO – portal for the food industry: trading,
refrigerating, food, packing, warehouse and other equipment.
The information resource for trade and public catering outlets,
food industry and related industries.

Pharma China, видання
Pharma China, еdition
Beijing, China
+86 (10) 8447 6010
jenny.wang@pharmachinaonline.com
www.pharmachinaonline.com

Pharma China (www.pharmachinaonline.com) є найбільш
надійною службою медіа та бізнес-аналітики англійською
мовою, що охоплює фармацевтичну і біофармацевтичну
промисловість Китаю, а також його ринок.
Pharma China обслуговує зростаючі потреби міжнародної
фармацевтичної промисловості в актуальній, змістовній
та оперативній інформації про зростаючий, але все
більш складний ринок охорони здоров'я в Китаї, і на неї
підписано більшість транснаціональних фармацевтичних
компаній, провідних CROs, інвестиційних банків і
консалтингових фірм, що діють в Китаї, а також відповідні
галузеві асоціації та державні установи.
Pharma China Journal Edition (щомісяця в форматі PDF і
для друку)
Pharma China Web Edition (постійно оновлюванні новини,
докладні коментарі та онлайн-бази даних)
China Pharmaceutical Guide (найповніший і авторитетний
довідник для сектора охорони здоров'я Китаю).
Pharma China (www.pharmachinaonline.com) is the most
trusted English media and business intelligence service
covering the Chinese pharmaceutical / biopharmaceutical
industry and market.
Pharma China caters for the growing needs of the
international pharmaceutical industry for up-to-date
and insightful information and intelligence on China’s
burgeoning but increasingly complex healthcare
marketplace, and is subscribed by most multinational
pharmaceutical companies, leading CROs, investment
banks and consulting firms active in China as well as
relevant industry associations and government agencies.
Pharma China Journal Edition (monthly in PDF and Print)
Pharma China Web Edition (continuously-updated news, indepth commentaries and online databases)
China Pharmaceutical Guide (the most comprehensive and
authoritative reference for China’s healthcare sector).
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The Packaging & Food (ALTA)
www.alta.com.tw

Журнал Packaging & Food (PF) – це спеціалізований
діловий журнал, який надає інформацію про останні
розробки та технології в пакувальній, поліграфічній,
пластиковій та харчовій промисловостях. PF журнали
широко поширюються по різним торговим заходам,
оптовим підприємствам, імпортерам/експортерам,
постачальникам, виробникам, торговим асоціаціям,
торговим палатам і т.д. Для отримання додаткової
інформації відвідайте веб-сайт.
The Packaging & Food (PF) magazine is a specialized
business magazine, which provides information about the
latest development and technologies in the Packaging,
Printing, Plastic and Food Industries. PF readers are widely
distributed over various trades, such wholesalers, importers/
exporters, suppliers, manufacturers, trade associations,
chambers of commerce and so forth. For more details,
please visit the website.

ThePharma.media, бізнес-видання
ThePharma.media, business media
www.thepharma.media

Найвпливовіше спеціалізоване бізнес-видання для
фахівців фармацевтичної та медичної галузей.
З 2007 року ми акцентуємо увагу на найважливішому,
надаючи можливість поліпшити стандарти галузі,
привнести інновації, своєчасно реагувати на нові
виклики.
Ми розповідаємо: про нові галузеві тенденції, про стан
українського і світового фармацевтичних ринків, про ліки
та компанії, що їх виробляють.
Ми відстежуємо: виробництво, продажі, маркетинг,
патентні суперечки, урядові розслідування і регулювання,
угоди M&A та багато іншого.
Наш принцип: тільки достовірна і актуальна інформація
від експертів ринку.
The most influential business media for pharmaceutical and
healthcare workers in Ukraine.
Since 2007, we have been focusing the attention of
professionals on the most important, providing an
opportunity to improve industry standards, bring
innovations, and timely respond to new challenges.
We tell about new industry trends, the state of the Ukrainian,
European and global pharmaceutical markets, about
medicine innovations and companies in our industry.
We track production, sales, marketing, patent litigation,
government investigations and regulation, M&A deals and
much more.
We are devoted to the main principle — to share only
reliable and most current information from market experts.
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WaterNet, Всеукраїнське Водне Товариство
WaterNet, Ukrainian water society
Україна, 01032, м. Київ,
вул. Саксаганського, 123, оф. 4
Off. 4, 123, Saksaganskogo Str.,
Kyiv, 01032, Ukraine
+380 (44) 490-61-69
+380 (44) 490-22-10
waternetua@gmail.com
www.waternet.ua

Всеукраїнське Водне Товариство WaterNet – перша
професійна громадська організація спеціалістів з
водопідготовки, що була створена в 2010 році.
Місія: забезпечення права людини на чисту і безпечну
воду.
Мета: різностороння професійна підтримка фахівців
галузі.
Основні напрямки діяльності організації:
• Карта якості води;
• Професійне навчання та сертифікація (у тому числі
міжнародна) фахівців в області водопідготовки;
• Видання спеціалізованого журналу про воду і
водоочисні технології;
• Участь у виставках, проведення семінарів, конференцій
та інших інформаційно-освітніх заходів;
• Організація конкурсів та реалізація соціальних проєктів.
Приєднуйтесь до спільноти спеціалістів з водопідготовки!
Ukrainian water society WaterNet – first professional NGO
Experts on the water treatment was established in 2010.
MISSION: Ensuring the human right to clean and safe water.
GOAL: comprehensive professional support of water
treatment Experts.
ACTIVITY:
• Water quality map;
• Professional training and certification (including
international) of water treatment Experts;
• Publication of a specialized journal on water and water
treatment technologies;
• Participation in exhibitions, seminars, conferences and
other informational and educational events;
• Organization of contests and implementation of social
projects.
Join the community of water treatment Experts!

АгроЕліта, Всеукраїнський аграрний
рекламно-інформаційний журнал
AgroElita, All-Ukrainian agrarian advertising
and information magazine
46027, м. Тернопіль, вул. С. Будного, 36, оф. 9
Off. 10, 36, S. Budnogo Str., Ternopil, 46027
+38 (067) 986 24 74
agroelita.info@gmail.com
agroelita.office@gmail.com
www.agroelita.info

Видається з 2013 року.
Про видання: обсяг 80-120 сторінок, формат А4. Тираж
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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– 20 000 примірників. Папір – крейдований, обкладинка –
глянець, повнокольоровий.
Періодичність виходу – один раз на місяць.
Передплатний індекс 68639.
Рубрики: «Новини», «Актуально», «Гість номера»,
«Рослинництво», «Ґрунти», «Техніка та технології»,
«Обладнання», «Спецпроєкт», «Світ», «Агроісторик».
Сфера розповсюдження журналу: адресна розсилка
та редакційна підписка по Україні, виставки, Дні поля,
конференції, семінари, інші аграрні заходи.
Наші клієнти – виробники та дистриб’ютори
сільськогосподарської техніки, запчастин та обладнання,
насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин,
обладнання для зберігання та переробки с.-г. культур тощо.
Місія нашого видання – бути точним компасом на шляху
кожного аграрія України: допомагати орієнтуватися у всіх
актуальних подіях і питаннях галузі та сприяти розвитку
хліборобства.
It has been issued since 2013.
About the edition: the magazine contains 80-120 pages of A4
format.
Circulation – 20 000 copies. The paper is colourful, glossy and
coated. The magazine is published once a month.
Subscription index: 68639.
Permanent headings: News, Actually, Guest of the magazine,
The Technology of Planting, Techique, Equipment, Special
Project, World, Agrohistorian.
Sphere of distribution of the magazine: address mailing and
editorial subscription in Ukraine, exhibitions, the Days of Field,
seminars, conferences and other agrarian events.
Our clients are producers and distributors of agricultural
machinery and equipment, seeds, mineral fertilizers, means of
plant protection, etc.
The aim of our edition is to be an exact compass on the way of
every Ukrainian farmer. It helps to orient in all relevant events
and the issues of the industry and facilitate the development of
husbandry.

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 та нафтохімії, науках про
життя, матеріалознавстві, нанотехнологіях. Особлива
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
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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 importdependent domestic production facilities and to address
issues of innovative development of the Russian economy.
Periodicity: 6 issues a year. Circulation: 4500 copies.

Ветеринарна тема, журнал
VETerinary TOPic, magazine
Україна, 02081, м. Київ,
вул. Урлівска, 38, оф. 518
Off. 518, 38, Urlivska Str.,
Kyiv, 02081, Ukraine
+38 (044) 537-15-95
+38 (067) 44-22-177
drugvet@ukr.net

«Ветеринарна тема» – навчальний, довідковий,
інформаційний журнал, створений для всіх хто хоче
стати фахівцем світу ветеринарної медицини. Це видання
про актуальні і інноваційні методи лікування тварин,
про ветеринарну медицину і пов'язаних з нею людей,
організаціях та бізнесі.
“VETerinary TOPic” is an educational, reference, and
informational magazine created for everyone who wants
to become a specialist in the world of veterinary medicine.
This is a publication about current and innovative methods
of treating animals, veterinary medicine and related people,
organizations and businesses.

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
+38 (063) 030-55-87
+38 (093) 623-34-84
oleg_mudriy@ukr.net
alla_mudra@ukr.net
www.waterwork.kiev.ua
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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
водопровідно-каналізаційного
господарства
«Укрводоканалекологія», яка об'єднує понад 200
підприємств ВКГ, і є найбільшим представником їхніх
інтересів.
"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. Subscriptioncode - 37016.

Журнал головного інженера
The journal of chief engineer
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Микільсько-Слобідська, 1, корпус А
Building A, 1, Mykilsko-Slobidska street,
Kyiv, 02002, Ukraine
0 800 215-522
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.
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Казахстанский Фармацевтический Вестник
The Kazakhstan Pharmaceutical Herald
Казахстан, 050042, м. Алмати,
вул. Жандосова, 98, оф. 603
Off. 603, 98, Zhandosova Str.,
Almaty, 050042, Kazakhstan
+7 (727) 385-85-69
+7 (747) 094-11-00
+7 (747) 094-11-77
vestnik@pharmnews.kz
kfv@inbox.ru
www.pharmnews.kz

Спеціалізоване видання для учасників сфери обігу
ЛЗ. У газеті публікуються матеріали з проблематики
фармбізнесу,
лікзабезпечення;
аналітичні
огляди; НПА; клінічний досвід застосування ЛЗ,
а також зарубіжний досвід організації медичної
та лікарської допомоги, ведення фармбізнесу.
Видання виходить з листопада 1995 року, два рази
на місяць. Поширюється в електронному вигляді за
передплатою. Сайт «pharmnews.kz» – один з кращих
професійних фармацевтичних веб-ресурсів СНД, що
висвітлює світові і республіканські новини фармації
та охорони здоров'я; оперативну та актуальну
інформацію.
The specialized periodical for participants of the
sphere of medicine circulation. The content includes
issues of the pharmaceutical business, medicine
coverage, analytical reviews, laws, clinical experience
in using drugs, together with the foreign experience
of the medical and medicine help organization, and
management of the pharmaceutical business. The
periodical is issued from November 1995, two times per
month, and distributed by subscription. Website is a
professional internet-resource with news of pharmacy
and to-date information.

КОМПАСС Україна, ПрАТ
KOMPASS UKRAINE PrivJSC
Україна, 61072, м. Харків, а/c 3122
P.O. box 3122, Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 67 5716231
office@kompass.ua
http://www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

База даних українських підприємств «КОМПАСС Україна»
(580 000 компаній). Безкоштовна демоверсія – www.
demo.kompass.ua
Бази даних 50 млн. компаній з 70 країн світу на www.
kompass.com
Пошук покупців та імпортерів за кордоном.
Бази даних для Emailрозсилання в Україні й за кордон.
Онлайн-просування компаній в Україні та за кордоном http://booster.kompass.ua
Лінк-білдинг, розміщення SEO-статтей.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua
Publishing of KOMPASS UKRAINE edirectory, listing 580 000
Ukrainian companies. Free demo – www.demo.kompass.ua
Search for potential business partners and suppliers in 70
countries worldwide on www.kompass.com.
Business etimeline – www.board.kompass.ua
Ukrainian business enewsline – www.news.kompass.ua

Лабораторна справа, журнал
Laboratory case, Magazine
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Р. Окіпної, 10-А
10-А,Okipnoy Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 501-57-03
em@vdpa.com.ua
https://e.labsprava.com.ua

Спеціалізоване видання для власників, керівників,
завідуючих, спеціалістів лабораторій (медичних, клінікодіагностичних, судово-експертних, патогістологічних,
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 та лиття України, журнал
Metal and Casting of Ukraine, magazine
Україна, 03142, м. Київ,
бул. Акад. Вернадського, 34/1
Ukraine, 03142, Kyiv,
Acad. Vernadskogo Boul., 34/1
+380 (44) 424-04-10
steelcastjournal@gmail.com
www.steelcast.com.ua

«Метал та лиття України» – науково-технічний журнал,
найбільш авторитетне галузеве видання в Україні
для науковців та промисловців в області ливарного
виробництва, металургії та машинобудування, яке
висвітлює проблеми та шляхи їх вирішення у зазначених
галузях для їх модернізації та одержання якісних
виливків та металопродукції. Також входить до Переліку
наукових фахових видань України і публікує результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів з
технічних наук.
Подача статей, в тому числі рекламних та про досягнення
підприємств, передплата на журнал проводиться через
редакцію.
“Metal and Casting of Ukraine” is a scientific and technical
journal, the most authoritative specialized publication
in Ukraine for scientists and industrialists in the field of
foundry, metallurgy and mechanical engineering, which
covers the problems and ways of their solution in the
mentioned branches for their modernization and obtaining
of high quality castings and metal products.
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The journal is also included in the List of Scientific
Professional Editions of Ukraine and publishes the results
of dissertation works for obtaining scientific degrees in
technical sciences.
Submission of articles, including advertising and about the
achievements of enterprises, subscription to the journal are
made through the editorial office.

Метрологія для підприємства, журнал
Metrology for the enterprise, magazine
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Микільсько-Слобідська, 1, корпус А
Building A, 1, Mykilsko-Slobidska street,
Kyiv, 02002, Ukraine
0 800 215-522
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.

МАРКО ПАК, рекламно-інформаційне агентство
MARKO PACK, agency
Україна, 01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/7, оф. 602
Off. 602, 18/7, Generala Almazova Str.,
UA-01133, Kyiv, Ukraine
+380 (44) 502-17-40
+380 (44) 501-63-58
manager@mirupak.kiev.ua
www.packaging.com.ua

Рекламно-інформаційне агентство «Марко Пак» –
засновник і видавець спеціалізованих видань «Мир
Упаковки», «Мир Продуктов».
Журнали розповсюджуються за передплатою та
цільове директ-мейл розсилання, на спеціалізованих
продуктових, ритейл та пакувальних виставках і
конференціях на території України та країнах Європи.
З 2015 року компанія проводить спеціалізовані В2В
конференції і збирає ключових гравців ринку упаковки,
етикетки, постачальників сировини, інгредієнтів та
виробничого обладнання для продуктів харчування та
напоїв.
Компанія реалізувала бізнес-проект – організація поїздки
представників харчової галузі на завод-виробник
пластикової тари.
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Інтернет-портали журналів – packaging.com.ua та www.
facebook.com/WorldFoodMagazine/
Agency Marko Pack is the founder and publisher of
specialized magazines World of Packaging, World of Food.
Magazines are distributed by subscription and direct
mail distribution, specialized food, retail and packaging
exhibitions and conferences in Ukraine and European
countries.
Since 2015 the company arranges specialized B2B
conferences and gathers key players in the packaging
market, labels, suppliers of raw materials, ingredients and
production equipment for food and beverages.
The company realized business project – the organization
of the open house for representatives of the food industry to
the manufacturer of plastic packaging.
Internet versions of magazines – packaging.com.ua and
www.facebook.com/WorldFoodMagazine/

Моріон, ТОВ
Morion, LTD
Україна, 02140, м. Київ, пр-т Бажана, 10-А
10-A, M. Bazhana Ave.,
Kyiv, 02140, Ukraine
+380 (44) 585-97-10
public@morion.ua
www.morion.ua

Компанія «МОРІОН» (www.morion.ua) – провідне
українське підприємство, яке спеціалізується: на
систематизації інформації щодо лікарських засобів
та сервісу по питанням аналітики, управління та
маркетингу на фармацевтичному ринку, а саме:
Інформаційне інтернет-видання – АПТЕКА online.
www.apteka.ua; Спеціалізовані видання: газета
«Щотижневик АПТЕКА», довідник «КОМПЕНДІУМ
– лікарські засоби»; Гео-Аптека – онлайн-сервіс
з пошуку фармацевтичних продуктів; Програмні
продукти для автоматизації аптек: інформаційна
система «Лікарські засоби», облікова система
«Аптека»,
система
замовлення
«Фармзаказ
АПТЕКА»;
Інформаційно-аналітичні
продукти:
система дослідження фармринку «PharmXplorer»,
BI-рішення на платформі QlikView, синдикативна
база даних фахівців та закладів охорони здоров’я
«aXioma»; Програмне забезпечення для управління
маркетингом
«Pharma
HRM»;
Маркетингові
дослідження серед лікарів, фармацевтів, споживачів.
MORION Ltd.(www.morion.ua) – The leading
Ukrainian
Company
which
specializes
in
systematization of information about medicines and
service on issues of intelligence, management and
marketing in the pharmaceutical market, namely:
APTEKA online – internet-edition www.apteka.ua;
Specialized publications: APTEKA weekly newspaper,
COMPENDIUM-Pharmaceutical Drugs; Geo-Apteka —
online service on search of pharmaceutical products;
Software products for pharmacy automation: Likarski
Zasoby — information system; Apteka-registration
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system; Pharmzakaz APTEKA – order system;
information and analytical products: PharmXplorer –
pharmaceutical market research system; BI-solution on
the QlikView platform; aXioma – syndicated database
of medical professionals and medical institutions;
ETMS class software for marketing management of
pharmaceutical companies – Pharma HRM; marketing
researches among doctors, pharmacists and
consumers.

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, в оглядових статтях знайомить читачів зі
станом і перспективами розвитку нових напрямків
нанотехнології
і
наноматеріалів,
організовує
проведення круглих столів, семінарів та науковопрактичних 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 разів 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.
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Обладнання та інструмент для професіоналів.
Серія Металообробка, Міжнародний
інформаційно-технічний журнал
Equipment and Tools for Professionals. Metalworking,
International information technology Magazine
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

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.
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.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
видавництво
FOOD INDUSTRY, Publishing House LTD
Росія, 107140, м. Москва, 3-й Красносельский провулок,
буд. 21, стр. 1, прим XVIII-8
21/1, 3rd Krasnoselskiy Per.,
Moscow, 107140, Russia
+7 (916) 969-61-36
+7 (916) 496-84-60
foodprom@foodprom.ru
www.foodprom.ru

Спеціалізоване видавництво, що випускає періодичні
журнали з різних галузей харчової і переробної
промисловості: «Харчова промисловість» і «Пиво і
напої». Журнали включені в систему Російського індексу
наукового цитування (РІНЦ), до Переліку провідних
рецензованих наукових журналів і видань, в яких повинні
бути опубліковані основні наукові результати дисертацій
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Вищої атестаційної комісії (ВАК). Журнали висвітлюють
широке коло актуальних питань багатопрофільного
харчового сектора АПК: економіка і організація
виробництва, техніка і технологія, сировина та добавки,
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контроль і якість, технічне регулювання, упаковка і
логістика, передовий досвід, виставки, конференції,
семінари та інше.
More than 85 years Publishing House “Food Industry”
producing specialized scientific and industrial magazine
“Food Industry” and magazine on one of the branch of the
food industry “Beer and beverages” as well as textbooks,
monographs booklets and leaflets. Monthly in the pages
of our periodical publications published latest information
about advanced directions of development of agrarian
and industrial complex. Magazines and books from “Food
Industry” are read not only held professionals of the
industry, but also young professionals trained in specialized
Higher Educational Institutions.

Промисловість у ФОКУСІ, редакція
Industry in FOCUS, edition
Україна, 61072, м. Харків,
вул. 23 Серпня, 40
40, 23 August Str,
Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 (96) 938-73-86
shef@vfocuse.com.ua
www.vfocuse.com.ua

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

Промышленная Торговая Площадка
Украины, інтернет-портал
Ukrainian Industrial Marketplace, internet-portal
Україна, 61052, м. Харків,
вул. Мало-Панасівська, 4/7, оф. 39
Off. 39, 4/7, Malo-Panasivska Str.,
Kharkiv, 61052, Ukraine
+380 (57) 712-20-40
+380 (57) 712-54-89
pr@informdom.com
www.info-ua.com
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«Промышленная Торговая Площадка Украины» —
інтернет-портал, де зібрано інформацію про товари
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, 04116, м. Київ,
вул. Старокиївська, 10-Г,
сектор «Б», оф. 201, а/с 29
P.O. box 29, Off. 201,
sector “B”, 10-G, Starokievskaya Str.,
Kyiv, 04655, Ukraine
+38 (096) 851-40-34 – Дар'я Даньшина
«Помічник директора»
+38 (067) 102-73-64 – «Відділ реклами»
admindom@ukr.net
www.recipe.com.ua

Видавництво ТОВ «Професійні видання. Україна»
спеціалізується на випуску міжнародної медичної
періодики. Працюємо на інформаційних ринках
Білорусі, України та Росії. У портфелі видавництва 15
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.
“Professional Editions. Ukraine” is specializing at the
production of international medical periodicals. We
are working in Belarus, Ukraine and Russia. We release
15 international scientific and practical periodicals,
one of our journals is “Laboratory diagnostics. Eastern
Europe”. It is an international peer-reviewed 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.
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Процеси лиття, журнал
Casting Processes, magazine
Україна, 03142, м. Київ,
бул-р Акад. Вернадського, 34/1
34/1, Acad. Vernadskogo Boul.,
Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 424-04-10
proclit@ptima.kiev.ua
www.plit-periodical.com.ua

«Процеси лиття» – це науково-технічний журнал, який
публікує наукові статті для оприлюднення найбільш
важливих результатів досліджень у галузі ливарного
виробництва, металургії і машинобудуванні для
одержання якісного лиття.
Також входить до Переліку наукових фахових видань
України і публікує результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів з технічних наук.
Подача статей та передплата здійснюється через
редакцію.
“Casting Processes” is a scientific and technical journal
that publishes scientific articles for the revealing of the
most important research findings in the field of foundry,
metallurgy and mechanical engineering for obtaining
quality casting.
The journal is also included in the List of Scientific
Professional Editions of Ukraine and publishes the results
of dissertation works for obtaining scientific degrees in
technical sciences.
Submission of articles and subscription are made through
the editorial office.

РАДІОАМАТОР, видавництво, ДП
RADIOAMATOR, Publishing House BRANCH
Україна, 03110, м. Київ, а/с 50
P.O. Box 50, UA-03110, Kyiv, Ukraine
+380 (44) 291-00-31
+380 (44) 291-00-29
ra@sea.com.ua
www.ra-publish.com.ua

Ми видаємо науково-технічну літературу та
популярні журнали.
Журнал «Радіоаматор» — щомісячний науковопопулярний журнал, видається з січня 1993 року
і розповсюджується за передплатою в Україні
(передплатний індекс — 74435), у Росії та інших
країнах СНД — за каталогом «Газеты и журналы»
агентства «Роспечать».
За даними ПО «Преса», журнал «Радіоаматор»
має найбільший тираж, який поширюється за
передплатою, серед журналів радіоелектронного
профілю України. Основні рубрики: аудіо-,
відеотехніка, супутникове і кабельне ТБ, зв’язок,
електронні компоненти.
Журнал «Радіокомпоненти» виходить шість разів на
рік і присвячений огляду українського та світового
ринків електронних компонентів (передплатний
WWW.LABCOMPLEX.COM
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індекс – 47968).
Журнал «Електрик» — видання про практичну
електротехніку (передплатний індекс — 22901).
Щорічний каталог-довідник «Вся радіоелектроніка
України» — найповніше довідкове видання в галузі
електронних компонентів і радіоелектронної техніки
(передплатний індекс — 22603).
Щорічний
каталог-довідник
«Енергетика
і
електротехніка України» — довідкове видання в
галузі енергетики і електротехніки.
Передплатити наші видання можна:
– в редакції за тел./факсом: (044) 291-00-31;
по e-mail: val@sea.com.ua;
– у будь-якому відділенні зв’язку;
– у передплатних агентствах.
We publish scientific and technical books and popular
magazines.
The magazine Radioamator is monthly popular
scientific journal issued since January, 1993 and is
distributed by the subscription service in Ukraine
(index 74435), Russia and other countries of CIS in the
catalogue The Newspapers and journals of the agency
Russpress.
The Ukrainian subscription agency The Press says the
magazine Radioamator has the greatest circulation
distributed by the subscription among the journals
on radioelectronic in Ukraine. The basic headings are
Audio-video devices, satellite and cable TV, Ham-radio
and telecommunications, electronic components.
The magazine Radiocomponents is published every two
months and is devoted to the review of the Ukrainian
and global markets of electronic components (index
47968).
The magazine Electric is the edition on electric power
and electrical engineering, dedicated to the practical
electrical engineers (index 22901).
The annual catalogue All radioelectronics of Ukraine
is the most complete help directory edition in the
branch of electronic components and radioelectronic
engineering (index 22603).
The annual catalogue Power and electrical engineering
of Ukraine.
Subscription is possible:
— in publishing house by phone/fax (044) 291-00-31,
by e-mail: val@sea.com.ua;
— in any Post Office of Ukraine and CIS;
— in subscription agencies.
Visit our site http://www.ra-publish.com.ua.

Сучасна фармація, журнал
Modern Pharmacy, magazine
Україна, 61072, м. Харків,
вул. Тобольська, 42, оф. 621
Off. 621, 42, Tobolska Str.,
Kharkiv, 61072, Ukraine
+380 (57) 780-70-77
publicpharmacy@gmail.com
www.modern-pharmacy.com.ua
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Журнал «Сучасна фармація» – спеціалізоване
видання для фахівців фармації та медицини.
Наклад: 9000 друкованих примірників та 26000
e-mail підписників.
Формат: 210×297 мм (повнокольоровий);
Об'єм: 88 сторінок;
Періодичність виходу: 1 раз на місяць
Редакційну раду видання складають професори
провідних медичних і фармацевтичних ВНЗ України.
У статтях і оглядах основна увага приділяється
лікарським препаратам, їх створенню, інноваційним
технологіям
виробництва,
просування
та
дистрибуції, контролю якості, реалізації в аптеках та
раціонального використання у практичній медицині.
Journal “Modern Pharmacy” – special edition for
specialists of pharmacy and medicine.
Circulation: 9000 printed copies and 26000 e-mail
subscribers.
Format: 210×297 mm. (full-color);
Volume: 88 pages;
Frequency: 1 time per month
Editorial board of the publication consists of
professorsleading medical and pharmaceutical
universities in Ukraine.
The articles and reviews focusing on drugs, their
creation, innovative technologies for the production,
promotion and distribution, quality control,
implementation in pharmacies and rational use in the
practice of medicine.

УПАКОВКА, журнал
PACKAGING, magazine
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Є. Сверстюка, 4-А
4-А, E.Sverstuk Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 221-46-03
upakjour@nbi.com.ua
www.upakjour.com.ua
www.packinfo.com.ua

Журнал УПАКОВКА був заснований в 1996 році.
Перший в Україні періодичний професійний журнал
для виробників і споживачів упаковки, пакувальних
матеріалів та обладнання випускається командою
досвідчених авторів і редакторів, висвітлює ключові
тенденції розвитку пакувальних ринків, інноваційні
розробки матеріалів, упаковки, технологій та
обладнання.
Журнал УПАКОВКА виходить 6 разів на рік
україномовний, 1 раз на рік англомовний (друковані
та e-версії).
Місія – забезпечення фахівців інформацією про
пакування для вирішення бізнес-задач за допомогою
сучасних пакувальних стратегій.
Мета – побудувати довгострокове партнерство з
компаніями пакувальної індустрії та забезпечити
реальну
рентабельність
інвестицій
кожного
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рекламодавця протягом тривалого періоду часу,
надати стратегічного значення та поінформувати про
пакувальні бренди через постійну їх присутність на
друкованому, цифровому, соціальному просторі та
безпосередньому контакті з аудиторією читачів.
Розповсюдження – за передплатою, на виставках,
конференціях, семінарах.
The PACKAGING magazine was founded in 1996. The
first in Ukraine periodical professional magazine
for manufacturers and consumers of packaging,
packaging materials and equipment. The magazines
are published by a team of experienced authors
and editors which highlights key trends in the
development of packaging markets, innovative
materials developments, packaging, technologies and
equipment.
The PACKAGING magazine is published 6 times per year
in Ukrainian and 1 time per year in English (print and
e-versions).
Mission is to provide specialists with packaging
information to solve business problems using modern
packaging strategies.
Goal is to build a long-term partnership with packaging
industry companies and ensure the real return on
investment of each advertiser for a long period of
time, inform about packaging brands and ensure their
constant presence in the print, digital, social space and
directly in contact with the readership.
Distribution – by subscription, at exhibitions,
conferences, seminars.

Управління якістю, журнал
Quality management, magazine
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Микільсько-Слобідська, 1, корпус А
Building A, 1, Mykilsko-Slobidska street,
Kyiv, 02002, Ukraine
0 800 215-522
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.
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Фармаком, науково-практичний журнал
Farmacom, scientific and practical journal
Україна, 61085, м. Харків,
вул. Астрономічна, 33
33, Astronomichna Str.,
Kharkiv, 61085, Ukraine
+380 (50) 402-17-51
(головний редактор/ Editor-in-Chief)
+380 (67) 716-04-04
(заст. головного редактора/Deputy Editor-in-Chief)
+380 (99) 180-06-01 (бух/accounting)
pharmacomeditor@gmail.com
www.sphu.org

Заснований у 1992 р., рецензований науковий журнал
«Фармаком» служить інформаційним форумом
для видання Державної Фармакопеї України (ДФУ)
та поширення знань у галузі фармацевтичних
наук. Журнал публікує оригінальні статті, огляди,
дискусійні статті, короткі повідомлення та звіти щодо
розробки, досліджень, стандартизації та контролю
якості лікарських засобів, а також підходи ДФУ та
новини фармацевтичного сектору. Мови: українська,
російська, англійська. Повні тексти випусків доступні
на веб-сайті. Можлива передплата або покупка в
роздріб.
Founded in 1992, the peer-reviewed scientific journal
Farmacom serves as an information forum for the
issuance of the State Pharmacopoeia of Ukraine
(SPhU) and the dissemination of knowledge in the
field of pharmaceutical sciences. The journal publishes
original papers, reviews, discussion articles, short
communications and accounts on the development,
research, standardization, and quality control of
medicines, as well as SPhU approaches and news in the
pharmaceutical sector. Languages: Ukrainian, Russian,
English. The full texts of the issues are available on the
website. Subscription or purchase at retail is possible.

Фармакоша
Farmakosha
Україна, 21021, м. Вінниця
Vinnitsa, 21021, Ukraine
farmakosha@gmail.com
www.farmakosha.com

Популярний медичний сайт як для медичних
працівників та студентів, так і для пересічного
користувача. Постійно свіжа інформація по лікам,
теоретичні матеріали для студентів медичних закладів,
статті медичного та інформаційного характеру.
The popular medical website for health professionals and
students, and for the average visitor. Regularly updated
information about the drugs, the theoretical material for
medical students, medical and informational articles.
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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