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

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

Б. Є. Патон,
Президент Національної академії наук України
академік НАН України
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Dear colleagues!
Let me congratulate you on the start of the XI International Exhibition
LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnology. HI-TECH!
The modern high technology market in Ukraine, including complex
laboratory equipment, is the only mechanism that requires the unity
and clear interaction of scientific institutions, manufacturers and
consumers.
In this regard, the problem of improving and developing marketing
activities, aimed at actively promoting the latest technologies in a
market environment, becomes particularly acute.
In Ukraine, the International Exhibition LABComplEX is a
professional platform for presenting innovative technical solutions for
most industries of Ukraine, finding partners and investors. Participation
of international and domestic companies in the work of this exhibition
gives specialists the opportunity to publicize their achievements and
vision of development of various branches of science and industry in
the context of modern world trends.
I hope that a wide range of high-tech technological and laboratory
equipment, which will be demonstrated in the exhibition area, will be
able to meet the needs of scientists and manufacturers in the future
and will provide the opportunity to offer the most up-to-date scientific
and technical solutions for most industries of Ukraine.
I sincerely wish all the participants and visitors of the XI International
Exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnology. HITECH fruitful work, establishing new business contacts, successes in
professional activity.

B. Paton,
President of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Member of NAS of Ukraine
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Шановні колеги!
Вітаю Вас із проведенням XI Міжнародної виставки
LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. Hi-TECH.
Цікавість до цієї виставки з боку українських і закордонних
спеціалістів з кожним роком зростає. Вона впевнено утримує
позицію найпотужнішого майданчика для демонстрації останніх
світових досягнень у виробництві лабораторного обладнання,
приємно вражає інформаційним наповненням, об’єднує колег
і партнерів, мотивує до нових проектів і починань, допомагає
просувати продукцію й освоювати нові ринки.
Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти традиційно
підтримує проведення виставки LABComplEX. Аналітика.
Лабораторія. Біотехнології. Hi-TECH. Ми переконані, що ефективна
співпраця учасників виставки і їх потенційних партнерів сприятиме
вдосконаленню оснащення існуючих в Україні лабораторій, заміні
застарілих підходів на «технології завтрашнього дня», стане
каталізатором розвитку вітчизняної науки.
Від імені Комітету Верховної Ради України з питань науки і
освіти щиро бажаю усім учасникам виставки плідної співпраці,
позитивних вражень і натхнення для нових звершень.

О. В. Співаковський,
Перший заступник
Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
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Dear colleagues!
Congratulations on the XI International Exhibition LABComplEX.
Analytics. Laboratory. Biotechnology. Hi-TECH.
The interest in this exhibition by Ukrainian and foreign specialists
is growing year by year. It confidently holds the position of the most
powerful platform for demonstrating the latest achievements of the
world in the production of laboratory equipment, pleasantly impresses
with information content, brings together colleagues and partners,
motivates new projects and initiatives, helps to promote products and
develop new markets.
The Verkhovna Rada Committee on Science and Education
traditionally supports the holding of an exhibition LABComplEX.
Analytics. Laboratory. Biotechnology. Hi-TECH. We are convinced that
the effective cooperation of the exhibitors and their potential partners
will improve the equipment of existing laboratories in Ukraine, replace
the outdated approaches to the "technology of tomorrow" and become
a catalyst for the development of domestic science.
On behalf of the Verkhovna Rada Committee on Science
and Education, I sincerely wish all participants of the exhibition
fruitful cooperation, positive impressions and inspiration for new
achievements.

О. Spivakovskyi,
First Deputy Chairman of the Verkhovna Rada Committee
on Science and Education
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Шановні друзі!
Вітаю вас із відкриттям міжнародної виставки LABComplEX.
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HІ-TECH.
Вже 11-й рік поспіль виставка LABComplEX гостинно зустрічає
професіоналів лабораторної індустрії, переробної та харчової
промисловості, ветеринарної медицини.
Сільське господарство є рушієм економічного розвитку нашої
держави і однією з найбільш перспективних і швидкозростаючих
сфер, яку за інноваційним потенціалом порівнюють з IT. А ще це
напрям, привабливий для інвестицій.
Чимало агропідприємств в Україні вже використовують
високі технології, зменшуючи таким чином економічні витрати,
кількість спожитих добрив та палива. Нині сільське господарство
асоціюється не з гумовими чоботами, а з дронами й фантастичною
технікою.
Надзвичайно велика зацікавленість аграріїв у модернізації
лабораторій, які визначають безпечність та якість харчових
продуктів і кормів, налагодженні ефективного співробітництва
з виробниками, постачальниками лабораторного устаткування і
технологій, спеціалістами в галузі лабораторних досліджень.
LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HІTECH — знакова подія для спеціалістів, прекрасна можливість
для професійного зростання, зручний майданчик для бізнескомунікацій.
Переконаний, що проведення такого масштабного заходу
надасть широкі можливості його учасникам для обміну
інформацією, досвідом, а також для встановлення корисних
ділових контактів.
Тож бажаю всім учасникам виставки творчої наснаги, плідної
роботи та приємних вражень.

О. Бакуменко,
Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань
аграрної політики та земельних відносин
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Dear friends!
Congratulations on the opening of the international exhibition
LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnology. HI-TECH.
For the 11th year in a row, the LABComplEX hospitably meets the
professionals from the laboratory industry, the processing and food
industry, and veterinary medicine.
Agriculture is the engine of the economic development of our
country and one of the most perspective and fast-growing areas,
which for the innovation potential compared with IT. And this is an area
attractive for investment.
Many agribusinesses in Ukraine are already using high technologies,
thus reducing their economic costs, the amount of fertilizers and fuel
consumed. At present, agriculture is not associated with rubber boots,
but with drones and fantastic technology.
Extremely high interest of agrarians in modernizing laboratories that
determine the safety and quality of food and feed, establishing effective
cooperation with manufacturers, suppliers of laboratory equipment and
technologies, and specialists in the field of laboratory research.
LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnology. HI-TECH - a
significant event for professionals, a great opportunity for professional
growth, a convenient platform for business communications.
I am convinced that holding such a large-scale event will provide
wide opportunities for its participants to share information, experience,
and establish useful business contacts.
Therefore, I wish all participants of the exhibition inspiration, fruitful
work and pleasant impressions.

О. Bakumenko,
Deputy Chairman of the Verkhovna Rada Committee on Agrarian
Policy and Land Relations
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Шановні організатори, учасники
та відвідувачі виставки!
Від імені Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи щиро вітаю Вас з нагоди відкриття
цього заходу!
Надзвичайно важливою на сьогоднішній день враховувати
екологічні фактори в процесі здійснення економічних реформ
і реформування господарства для забезпечення сприятливого
стану навколишнього природного середовища і його
оздоровлення.
Якісна та сучасна система спостережень, збирання, оброблення
інформації про стан довкілля із застосуванням сучасного
лабораторного обладнання є основою для прогнозування змін і
розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття
рішень щодо запобігання негативним змінам стану довкілля
та дотримання вимог екологічної безпеки. І в цьому контексті
модернізація лабораторних комплексів державних установ і в
усіх сферах економіки, застосування найкращих міжнародних
практик має визначальне значення.
Від імені Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи бажаю організаторам та учасникам
виставки, щоб цей захід став майданчиком для ознайомлення
та
подальшого
впровадження
інноваційних
технологій
інструментально-лабораторних вимірювань та досліджень стану
навколишнього природного середовища, продуктів харчування
та продукції промисловості, поглиблення співпраці, винайдення
нових ділових партнерів, що сприятиме покращенню якості життя
людини та дотриманню вимог екологічної безпеки.

А. Дирів,
Перший заступник
Голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
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Dear organizers, participants
and visitors of the exhibition!
On behalf of the Committee on Environmental Policy, Nature
Resources Utilization and Elimination of the Consequences of
Chornobyl Catastrophe I sincerely congratulate you on the occasion of
the opening of this event!
It is extremely important today to take into account environmental
factors in the process of implementing economic reforms and reforming
the economy to ensure a favorable state of the environment and its
recovery.
A high-quality and modern system for observing, collecting,
processing information about the state of the environment using
modern laboratory equipment is the basis for forecasting changes
and developing scientifically grounded recommendations for making
decisions on preventing negative changes in the state of the
environment and adhering to ecological safety requirements. And in
this context, modernization of laboratory complexes of state institutions
and in all spheres of the economy, application of the best international
practices is crucial.
On behalf of the Committee on Environmental Policy, Nature
Resources Utilization and Elimination of the Consequences of
Chornobyl Catastrophe I wish the organizers and participants of the
exhibition that this event become a platform for familiarization and
further introduction of innovative technologies of instrumental and
laboratory measurements and studies on the state of the environment,
food and products industry, deepening cooperation, finding new
business partners that will improve people’s quality of life and
compliance with the requirements of environmental safety.

A. Dyriv,
First Deputy Chairman of the Committee on Environmental Policy,
Nature Resources Utilization and Elimination of the Consequences of
Chornobyl Catastrophe
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Щиро вітаю представників фармацевтичної
галузі з початком роботи виставки
PHARMATechExpo!
Забезпечення українців доступними, ефективними та
безпечними ліками, вакцинами, медичними виробами сьогодні —
одне з пріоритетних завдань держави.
Завдяки плідній діяльності фармацевтичної галузі українське
суспільство захищене від багатьох захворювань, а прагнення
фармацевтичної спільноти до партнерських стосунків з державою
сприяє вирішенню актуальних проблем системи охорони здоров’я.
В умовах реалізації медичної реформи це набуває особливого
значення.
Приємно відзначити, що українські виробники розпочали
гармонізацію у контексті забезпечення якості продукції відповідно
до європейських вимог. Завдяки відповідності європейським
стандартам якості вони змогли вийти на міжнародний ринок
і підтвердили тезу: якщо хочеш бути конкурентним завтра,
змінюйся і вдосконалюйся вже сьогодні.
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.
Загалом за останні 2 роки у фармацевтичному секторі
відбулося чимало змін: успішно працює програма «Доступні
ліки» і мільйони українців отримують ефективні та якісні лікарські
засоби, впроваджено Національний перелік основних лікарських
засобів, який став обов’язковим для госпітальної ланки лікування,
розроблено зміни до Закону про рекламу лікарських засобів, з
наступного року в Україні буде працювати GMDN-класифікатор
медичних виробів, тощо. Це лише початок. Ще багато змін
попереду і ми розраховуємо на вашу підтримку та співпрацю.
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.
Бажаю учасникам заходу конструктивних обговорень,
позитивних вражень, успіху у пошуку дієвих рішень, готовності
слухати і бути почутим!
Роман Ілик,
заступник міністра охорони здоров’я України
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My sincere congratulations to representatives
of the pharmaceutical industry on the start of
PHARMATechExpo!
Today, providing Ukrainians with affordable, efficient, and safe
medicines, vaccines, and medical products is one of the top priorities
for our state.
Thanks to the strong performance of the pharmaceutical industry,
the Ukrainian society is protected from many diseases, while the
commitment of the pharmaceutical community to partner with the
government helps us to address urgent problems faced by the
healthcare system. This is even more important when it comes to the
implementation of the healthcare reform.
It is pleasant to note that Ukrainian manufacturers have started the
process of harmonization to bring their products in line with European
quality requirements. Compliance with EU quality standards helped
them to enter the international market and confirmed the idea: if you
want to remain competitive tomorrow – change and improve today.
The Ukrainian pharmaceutical industry is a very strong sector and
the Ministry’s task is to help to simplify the domestic legal framework so
Ukrainian medicines and medical products could enter the international
market.
The pharmaceutical sector has faced lots of changes over the recent
two years: the Available Medicines Program operates successfully and
millions of Ukrainians can now benefit from efficient and high-quality
medicines; the National List of Essential Medicines is now in place
and becomes a mandatory instrument at the in-patient care level;
amendments to the Law of Ukraine “On Advertising of Medicinal
Products” have been developed; Ukraine will launch the GMDN
Classifier of Medical Products next year. This is just the beginning. A
lot of changes are ahead and we are looking forward to your support
and cooperation.
Sector-wide events, such as PHARMATechExpo, are highly
valued. This is an important forum which has gained recognition in
the pharmaceutical community over the years and has become a
professional platform where leading domestic and foreign specialists
can share their experience.
I wish all the participants constructive discussions, positive
experiences, success in finding effective solutions, and willingness to
listen and to be heard!
Roman Ilyk,
Deputy Minister of Health of Ukraine
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Щирі вітання учасникам, організаторам та
гостям виставки!
ХI Міжнародна виставка LABComplEX Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. Hi-TECH — довгоочікувана і яскрава подія у
вітчизняному науковому календарі. Це своєрідний all inclusive:
і майданчик для комунікацій, і технологічний парк, де можна
побачити та протестувати новітнє обладнання, і місце зустрічі усіх,
хто цікавиться досягненнями лабораторної галузі.
З огляду на європейський вектор розвитку України важливість
LABComplEX складно переоцінити: експозиції та інформаційні
програми надають комплексне рішення для лабораторій
починаючи від меблів і закінчуючи технологіями.
Щоб бути конкурентноздатними й працювати в європейській
системі координат, ми повинні модернізувати існуючі лабораторії
відповідно до світових вимог, запроваджувати сучасні підходи у
всіх галузях промисловості, медицині, екології, освіті і в цьому
велику допомогу надає Міжнародна виставка LABComplEX
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. Hi-TECH.
Бажаю учасникам виставки нових горизонтів, професійних
вершин і особистих досягнень! Сподіваюся, що навіть
найсміливіші ідеї перетворяться на реальні дії, які допоможуть
вивести вітчизняну лабораторну індустрію на якісно новий рівень
розвитку.

М. В. Стріха,
Заступник Міністра
Міністерства освіти і науки України
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My sincere congratulation to participants,
organizers and visitors of the Exhibition!
The XI International Exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory.
Biotechnology. Hi-TECH is a long-awaited and remarkable event on
Ukraine’s scientific calendar and a kind of the all-inclusive format:
the Exhibition serves as a communication platform, a technology
park where visitors can see and try the most advanced equipment,
and a meeting place for everybody interested in achievements of the
laboratory industry.
Given Ukraine’s European aspirations, it would be hard to
overestimate the importance of LABComplEX – the expositions and
information programs provide comprehensive solutions for laboratories
from lab furniture to advanced technologies.
To be competitive and operate in the EU legal framework, we
need to upgrade the available laboratory facilities to bring them in
line with global standards, introduce modern approaches in all the
industries and sectors including medicine, environment protection,
and education. And, in this context, the contribution of the International
Exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnology. HiTECH is absolutely apparent.
I wish the exhibition participants new horizons, professional heights
and personal achievements! I hope that even the most daring ideas will
turn into real actions that will help us to bring the domestic laboratory
industry to a totally new level of the development.

M. Strikha,
Deputy Minister of Education
and Science of Ukraine
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Шановні учасники та гості!
Від імені Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів щиро вітаю Вас з
відкриттям міжнародної виставки LABComplEX. Аналітика.
Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH!
Цього року ми вже в одинадцяте зустрінемося, щоб обговорити
питання, які стосуються лабораторної діагностики, ветеринарної
медицини, стандартизації й метрології, експертизи та інших
важливих аспектів.
Держпродспоживслужба здійснює державний контроль,
оцінює безпеку харчових продуктів, реалізує заходи, направлені
на профілактику спалахів небезпечних хвороб тварин, та ін. Наша
діяльність нерозривно пов’язана з лабораторним сектором. Від
належної роботи фахівців-лаборантів і точності лабораторного
обладнання залежить здоров’я, а інколи — й життя українців.
Тому ми підтримуємо проведення й залюбки відвідуємо
виставку LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології.
HI-TECH. Вона вдало поєднує насичену наукову програму й
можливість неформального спілкування. У рамках заходу
можна дізнатися, яка новинка з’явилася на ринку, випробувати
нове устаткування, обмінятися досвідом з колегами, поповнити
телефонну книгу корисними контактами, а життя — позитивними
емоціями.
Бажаємо Вам натхнення та яскравих вражень від участі в
LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH! До
зустрічі на виставці!

В. І. Лапа,
Голова Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів
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Dear participants and visitors,
On behalf of the State Service of Ukraine for Food Safety and
Consumer Protection, I sincerely congratulate you on the opening
of the international exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory.
Biotechnology. HI-TECH!
This year’s Exhibition is the eleventh time we meet to discuss matters
of laboratory diagnostics, veterinary medicine, standardization and
metrology, expert examination and other important issues.
The State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer Protection
exercises state control, performs food safety assessments, implements
measures aimed at preventing outbreaks of dangerous animal diseases
and carries out other functions. Our activities are inextricably linked with
the laboratory industry. The health and sometimes the lives of Ukrainians
depend on the high performance of laboratory specialists and the
accuracy of laboratory equipment.
Therefore, we support and are pleased to attend LABComplEX.
Analytics. Laboratory. Biotechnology. HI-TECH. This Exhibition offers
both a rich academic program and many networking opportunities. At this
event, visitors see the brand new products launched on the market, can
try new equipment, share experience with colleagues, expand contacts in
their phone book and bring new positive emotions to their life.
We wish you inspiring and memorable experience at LABComplEX.
Analytics. Laboratory. Biotechnology. HI-TECH! Looking forward to
meeting you at the Exhibition!

V. Lapa,
Head of the State Service of Ukraine for
Food Safety and Consumer Protection
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Високоповажні організатори, учасники
та відвідувачі виставки!
Виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології.
HІ-TECH 11-й рік поспіль 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.
У рамках виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. HІ-TECH відбудеться демонстрація сучасних
приладів і їх можливостей. Бажаємо учасникам заходу з користю
провести час й відчутно поповнити скарбничку знань та навичок!

Я.М. Гадзало,
Президент Національної академії аграрних наук України,
академік НААН
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Dear organizers, participants
and visitors of the exhibition!
LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnology. HI-TECH has
opened its doors to Ukrainian and foreign professionals, to everyone
interested in the development of the laboratory industry, for the 11th
year so far.
The integration of modern knowledge and achievements of the
laboratory industry into the agro-industrial sector is extremely important
today. As you know, this is one of the key sectors of the Ukrainian
economy that needs ongoing modernization and innovative solutions.
When markets are extremely competitive, it is important to export highquality agricultural products and to carefully check imports. And this
is inextricably linked with the achievements in the field of laboratory
equipment.
LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnology. HІ-TECH will
demonstrate up-to-date devices and many opportunities they offer. We
wish all participants a useful time at the exhibition and hope that they
could broaden their knowledge and skills!

Ya. Gadzalo,
Academician and President of the
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
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Шановні колеги та гості виставки
PHARMATechExpo!
Сьогодні ми є не тільки свідками стрімкого розвитку
фармацевтичної галузі, а й безпосередніми учасниками цього
процесу. Саме від того, чи фахово ми діятимемо й наскільки
відповідально запроваджуватимемо зміни, залежить майбутнє
вітчизняної фармації.
Особливу увагу науковців і лікарів-практиків привертають
питання щодо реєстрації, перереєстрації лікарських засобів
(препаратів крові, засобів біотехнологічного походження),
процедурні підходи для фармаконагляду, принципи раціональної
фармакотерапії, біодоступність та біоеквівалентність ліків,
проведення та контроль клінічних випробувань в Україні та у
світі, можливості удосконалення регуляторної політики в сфері
лікарських засобів і ін.
Чудова нагода зустрітися з колегами й обговорити ці хвилюючі
теми — науково-практичні заходи, у тому числі Дні фармацевтичної
промисловості на PHARMATechExpo 2018. На учасників чекає
чимало сюрпризів: семінари, конференції, воркшопи.
Для нас надзвичайно приємно виступити партнером
PHARMATechExpo 2018 — міжнародної виставки обладнання й
технологій для фармацевтичної галузі. Щиро вірю, що захід стане
потужним імпульсом до подальшого розвитку і процвітання галузі.
Успіхів і яскравих вражень, дорогі друзі! Побачимося на
PHARMATechExpo 2018!

Т.М. Думенко,
Директор ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
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Dear colleagues and visitors of the
PHARMATechExpo exhibition!
We are not only witnessing the rapid development of the
pharmaceutical industry, but also direct participants in this process.
The future of domestic pharmacy depends on whether we will act
professionally and how responsible we will make changes.
The special attention of scientists and practitioners attracts questions
on registration, re-registration of drugs (blood products, biotechnological
origin), procedural approaches for pharmacovigilance, principles of
rational pharmacotherapy, bioavailability and bioequivalence of drugs,
conducting and controlling clinical trials in Ukraine and in the world, the
possibilities of improving the regulatory policy in the field of medicines,
etc.
A great opportunity to meet with colleagues and discuss these
exciting topics are scientific-practical events, including the Days of
Pharmaceutical Industry at PHARMATechExpo 2018. Participants
expect a lot of surprises: seminars, conferences, workshops.
We are extremely pleased to be a partner at PHARMATechExpo
2018, an international exhibition of equipment and technologies for the
pharmaceutical industry. I sincerely believe that the event will become
a powerful impetus for the further development and prosperity of the
industry.
Good luck and bright impressions, dear friends! See you at
PHARMATechExpo 2018!

Dumenko Tetyana,
Director of the State Expert Center MoH Ukraine, SE
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Шановні учасники й гості міжнародної
виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. HI-TECH!
Прийміть вітання від імені державного підприємства
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»!
Збудувати розвинену державу з перспективами в науці,
зразковою медициною, потужною економікою неможливо без
ґрунтовних знань і сучасних технологій. А в перевірці якості й
безпечності виробленої продукції, від авіадеталей до дитячих
іграшок, ключовими є саме лабораторні дослідження.
Обмінятися напрацюваннями, налагодити ділові зв’язки з
виробниками та постачальниками оснащення для лабораторій,
отримати найактуальнішу інформацію від професіоналів
лабораторної справи, взяти участь у фахових дискусіях і бізнесперемовинах — все це можливо під час виставки LABComplEX.
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH.
Бажаю Вам успіхів і завзяття, новаторських ідей і
наполегливості, аби втілити їх у життя!

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

24

WWW.LABCOMPLEX.COM

OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

IX МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATechExpo
IX INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

Dear participants and guests of the international
exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory.
Biotechnology. HI-TECH!
Accept the greetings on behalf of the state enterprise
"UKRMETRSTESTANDART"!
It is impossible to build a developed country with prospects in
science, exemplary medicine, a powerful economy without profound
knowledge and modern technologies. Laboratory research is key to
verifying the quality and safety of manufactured products, from parts of
airplanes to children’s toys.
To exchange best practices, to establish business relationships
with manufacturers and suppliers of equipment for laboratories get
the most up-to-date information from laboratory professionals, to
take part in professional discussions and business negotiations - are
possible during the exhibition LABComplEX. Analytics. Laboratory.
Biotechnology. HI-TECH.
I wish you success and zeal, innovative ideas and perseverance, in
order to realize them!

D. Sabatovych,
CEO of SE “UKRMETRTESTSTANDART”
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Шановні учасники та гості науково-практичної
конференції!
Дозвольте мені від імені Всеукраїнської асоціації клінічної хімії
та лабораторної медицини і від себе особисто щиро привітати з
початком роботи науково-практичної конференції з міжнародною
участю «Індикатори якості як складові системи забезпечення
якості лабораторних послуг і досягнення достовірності результатів
лабораторних досліджень» до 100-річчя заснування Національної
медичної академії післядипломного освіти імені П. Л. Шупика
МОЗ України в рамках XI Міжнародної виставки комплексного
забезпечення лабораторій LABComplEX-2018.
Виставка об’єднує науково-практичну конференцію, школи,
спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для
обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців лабораторної
медицини. У роботі конференції візьмуть участь провідні фахівці
лабораторної діагностики України, Республіки Білорусь, Грузії,
Чеської Республіки та США. Участь наших зарубіжних колег пов’язано
з актуальністю теми конференції та впровадженням в діяльність
медичних лабораторій України міжнародних правил і стандартів,
зокрема, в сфері менеджменту якості в медичних лабораторіях –
ДСТУ EN ISO 15189: 2015. Особлива увага буде приділена світовому
та європейському досвіду в питаннях акредитації медичних
лабораторій, управління технологічними процесами в них, вимог до
компетентності і якості в медичних лабораторіях.
Основним завданням Форуму є формування єдиного підходу
і консолідація зусиль, спрямованих на впровадження системи
комплексного управління якістю лабораторних послуг в кожному
регіоні країни, оскільки саме це є запорукою надання доступних і
якісних лабораторних послуг.
Також в рамках конференції буде проведено розширений круглий
стіл, присвячений актуальним проблемам підготовки фахівців
лабораторної медицини в умовах реформування системи охорони
здоров’я України. Будуть обговорені практика навчання і перегляд
навчальних програм для фахівців медичних лабораторій, сучасні
вимоги до загальних базових компетентностей фахівців медичних
лабораторій і процедури оцінки компетентності персоналу, а також
досвід використання симуляційного центру лабораторної медицини
для успішного оволодіння практичними вміннями і навичками.
В рамках Української лабораторної школи будуть проведені
майстер-класи та презентації сучасного лабораторного обладнання,
де фахівцям лабораторної медицини буде представлена унікальна
можливість тестування новітнього обладнання та отримання
кваліфікованих консультацій від професіоналів.
Бажаємо організаторам і всім учасникам конференції далі
направляти свій талант і професійну майстерність на розвиток
лабораторної медицини. Міцного Вам здоров’я, творчих успіхів,
вірних друзів і колег.
Г. Г. Луньова,
Президент Всеукраїнської Асоціації
клінічної хімії та лабораторної медицини,
професор
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Dear Participants and Guests of our Research &
Practical Conference,
On behalf of the Association of Clinical Chemistry & Laboratory
Medicine of Ukraine and on my own behalf, I would like to congratulate
you with the beginning of the Research & Practical Conference “Quality
indicators as components of quality assurance systems for laboratory
services and achieving the reliability of laboratory research results”. This
Conference is held with the involvement of our international partners on
the 100th Anniversary of the National P. L. Shupyk Medical Academy of
Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine as part of
LABComplEX-2018 – the XI International Exhibition of Comprehensive
Equipment for Laboratories.
The Exhibition brings together the research and practical conference,
schools, and specialized expositions and serves as an international platform
where specialists in laboratory medicine can share their experience and
improve their qualification. The Conference will be attended by leading
specialists in laboratory diagnostics from Ukraine, the Republic of Belarus,
Georgia, the Czech Republic and the USA. The participation of our foreign
colleagues demonstrates the importance of the topic of our conference as
well as the implementation of international rules and standards in medical
laboratories throughout Ukraine, in particular the quality management
standard for medical laboratories – DSTU EN ISO 15189: 2015. The global
and European expertise in the certification of medical laboratories, process
management as well as competence and quality requirements for medical
laboratories will be a special focus of the Conference.
The main objective of the Forum is to develop a unified approach and
to consolidate efforts to implement a comprehensive quality management
system for laboratory services in every region of Ukraine as this is the key
to affordable and high-quality laboratory services.
As part of the Conference, extensive round-table discussions will be
held to focus on urgent issues of training for those who work in laboratory
medicine, in particular in the context of the healthcare reforms in Ukraine.
The discussions will also address educational practice and training
programs for medical laboratories, current requirements for the general
basic competencies of specialists working for medical laboratories,
competence assessment procedures as well as the experience of the
laboratory medicine simulation center for successful skills training and
capacity building initiatives.
Master classes and presentations of modern laboratory equipment will
be held as part of the Ukrainian Laboratory School so those who work
in laboratory medicine can have a unique opportunity to test the latest
equipment and get first-hand advice from professionals.
We wish organizers and all participants of the Conference to keep
going and devote their talents and professional skills to the development
of laboratory medicine. We wish you strong health, many creative ideas
and success, faithful friends and colleagues.
H. Lunova,
President the Association of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine of Ukraine,
Professor
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Шановні колеги!
Вітаю вас з початком роботи XI Міжнародної виставки
LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH!
Цього року захід вже 11-й раз поспіль об’єднає на одному
майданчику професіоналів лабораторної галузі для ділових
комунікацій, наукових дискусій та обміну досвідом.
Кожен спеціаліст, який хоча б раз відвідував виставку
LABComplEX, знає, що це чудова можливість ознайомитися з
останніми досягненнями у сегменті діагностичних технологій,
налагодити партнерські зв’язки, поділитися напрацюваннями з
колегами.
LABComplEX — непересічна подія для фахівців у сфері
лабораторної медицини. У рамках виставки презентуються кращі
зразки продукції світових лідерів з виробництва обладнання
для лабораторій. Представники компаній детально пояснюють,
які технічні характеристики і переваги має обладнання, які
особливості його використання. На основі таких професійних
рекомендацій легко обрати оптимальний варіант.
Програма заходу, окрім цікавої експозиції, передбачає потужне
науково-практичне наповнення. Зокрема, запланована низка
заходів під назвою «Дні лабораторної медицини», де до уваги
аудиторії пропонуються цікаві виступи на актуальні теми. Цього
року наукову спільноту запрошують долучитися до обговорення
індикаторів якості лабораторних послуг і достовірності результатів
лабораторних досліджень.
Бажаєте не тільки дізнатися про новітнє обладнання, а й
випробувати його у дії? Таку нагоду надає Українська лабораторна
школа. Її учасники мають можливість отримати професійні
консультації експертів Лабораторної та метрологічної служби
НАМН України, міжінститутського Референтного лабораторного
центру НАМН України, ДУ «Національний науковий центр
«Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України і
провідних компаній-виробників апаратури, а також відвідати
майстер-класи на діючому обладнанні.
Кількісні імуноферментні експрес-аналізатори, новий метод
діагностики латентної форми туберкульозу, особливості
використання
хемілюмінесцентного
методу,
лабораторне
забезпечення первинної ланки — ці та інші питання будуть
розглянуті під час цього заходу.
Дорогі друзі! Колеги! Переконана, що ми ще не один раз
будемо збиратися на Українській лабораторній школі та радіти
здобуткам один одного.
Бажаю всім здоров’я та плідної співпраці.
Т. І. Гавриленко,
Професор, Головний спеціаліст з лабораторної діагностики
НАМН, Віце-президент Всеукраїнської асоціації клінічної
хімії та лабораторної медицини, керівник міжінститутського
лабораторного референтного центру НАМН України
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Dear colleagues!
I congratulate you on the opening of the 11th International Exhibition
LABComplEX. Analytics. Laboratory. Biotechnology. HI-TECH!
This year’s LABComplEX will bring together laboratory professionals
for the 11th time so far for networking, scientific discussions and
sharing of experience.
Every professional who has at least once visited LABComplEX
knows for sure that this is a wonderful opportunity to get acquainted
with the latest advances in the diagnostic technology sector, to find
partners and share experience with colleagues.
LABComplEX is an extraordinary event for those who work in
the laboratory medicine. The exhibition presents the best laboratory
equipment of world manufacturers whose representatives explain in
every detail the technical characteristics and advantages of equipment
and how it should be used to achieve the best performance. Such firsthand professional advice helps visitors to choose the best solution for
their needs.
Besides the interesting exposition, the LABComplEX agenda offers
a very strong scientific and practical program, including in particular,
a series of events called “Days of Laboratory Medicine” with many
interesting presentations on current issues. This year’s scientific
discussions will focus on quality indicators of laboratory services and
reliability of laboratory test results.
Would you like to learn about brand new equipment and try it
out? Attend the Ukrainian Laboratory School to get professional
advice from experts of the Laboratory and Metrology Service of the
National Academy of Medical Sciences of Ukraine (NAMS), NAMS
Interinstitutional Laboratory Reference Center, NAMS National
Research Center M.D. Strazhesko Institute of Cardiology, and leading
equipment manufacturers and join master classes to try out equipment
in operation.
Quantitative express enzyme immunoassay analyzers, a new
method for diagnosing latent forms of tuberculosis, peculiarities of the
chemiluminescent immunoassay analysis, laboratory support to the
primary care setting – these and many other issues will be the focus of
discussions at LABComplEX.
Dear friends and colleagues! I believe that we will meet at the
Ukrainian Laboratory School repeatedly to rejoice at each other’s
achievements.
I wish you all health and fruitful cooperation.

T. Havrylenko,
Professor, Chief Specialist in Laboratory Diagnostics of NAMS, VicePresident of the Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine, Head of the Interinstitute Reference Laboratory
Centre of NAMS of Ukraine
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Шановні партнери, учасники, гості!
Від щирого серця вітаю усіх, хто підтримував і надихав нас,
допомагав і ділився корисним досвідом. Усіх, без кого виставки
не відбулися б.
Наша команда надзвичайно пишається тим, що LABComplEX.
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. Hi-TECH є головною подією
галузі, до якої прикута увага спеціалістів, науковців, представників
бізнесу й органів влади. Для нас це неабияка честь і надзвичайна
відповідальність.
Що
вирізняє
LABComplEX.
Аналітика.
Лабораторія.
Біотехнології. Hi-TECH серед інших, подібних за тематикою,
заходів? Напевно, це прагнення йти в ногу з часом. Ми слідкуємо,
які новинки з’явилися в світі лабораторного обладнання й
технологій, спеціалізованих меблів і витратних матеріалів,
і намагаємося представити їх у виставкових павільйонах,
презентувати українським спеціалістам.
Формуючи наукову програму заходу, 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
LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. Hi-TECH
та PHARMATechExpo, що відбуватиметься паралельно, стануть
сходинкою до нових професійних досягнень, модернізації
лабораторій, фармацевтичних підприємств і розвитку галузі
загалом.
Від себе особисто та від колективу компанії LMT дякую усім,
хто вірить у нас! Ви допомагаєте нам ставати кращими!

В. Ю. Ткаченко,
Генеральний директор Компанії LMT
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Dear partners, exhibitors and guests!
I would like warmly to welcome everybody who supported and
inspired us, helped us and shared useful experience, everybody who
helped to make this exhibition happen.
Our team is extremely proud that LABComplEX. Analytics.
Laboratory. Biotechnology. Hi-TECH becomes a flagship event
in the industry attracting attention of professionals, academics,
representatives of the business sector and government officials. For
us, this is both a great honor and a significant responsibility.
What distinguishes LABComplEX. Analytics. Laboratory.
Biotechnology. Hi-TECH among other similar events? Probably,
this is the desire to keep pace with time. We keep an eye on new
developments and trends in the world of laboratory equipment and
technologies, specialized furniture and consumables and take every
effort to present all the recent innovations at our feature areas and to
bring them closer to the Ukrainian professional community.
By developing the scientific program for the event, we give priority
to today’s matters and invite the most authoritative speakers. Every
event – be it a sector-specific conference or a special workshop – does
not intend to share bare facts but to serve as a platform for real-life
communication where participants can share their expertise, establish
partnership, and discuss global trends.
I believe that the knowledge you gain at LABComplEX. Analytics.
Laboratory. Biotechnology. Hi-TECH and PHARMATechExpo, which
is held in parallel, will be the next step towards your new professional
achievements, modernization of your laboratories and pharmaceutical
companies and will contribute to the overall development of the entire
industry.
On my own behalf and on behalf of our LMT team, I would like to
say thank you to all who believe in us! You help us to become better!

V. Tkachenko,
CEO of LMT Company

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТА БІЗНЕС ЗАХОДИ
XI Міжнародної виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія.
Біотехнології. HІ-TECH та IX Міжнародної виставки обладнання
та технологій для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo
SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS EVENTS
of the XI International exhibition LABComplEX
Analytics. Laboratory. Biotechnologies. HI-TECH
and IX International exhibition of equipment
and technologies for pharmaceutical industry PHARMATechExpo

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

ДІЛОВІ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ SCIENTIFIC-PRACTICAL AND BUSINESS
ТА БІЗНЕС ЗАХОДИ ВИСТАВОК* EVENTS OF THE EXHIBITIONS*
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА
«ДНІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ТА АГРАРНОГО СЕКТОРА»

SCIENTIFIC - PRACTICAL PROGRAM
«DAYS OF FOOD INDUSTRY AND
AGRICULTURAL SECTOR»

17 жовтня Семінар «Комплексна лабораторна
10.30-18.00 експертиза агрозасобів в системах
живлення та захисту рослин» **
ЗАЛ №2

October 17 Seminar “Integrated Laboratory
10.30-18.00 Examination of Agrarian Facilities in
Power and Plant Protection Systems” **
Hall № 2

Організатор: Українська
лабораторія якості і безпеки
продукції АПК НУБІП України

17 жовтня
10.00-18.00
ЗАЛ № 3

Науково-практична конференція
«Впровадження системи НАССР основа якості і безпеки харчової
продукції»

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

October 17
10.00-18.00
Hall № 3

Organizers: State Service of Ukraine for
Food Safety and Consumer Protection;
State Research Institute for Laboratory
Diagnosis and Veterinary and Sanitary
Expertise; Sumy National Agrarian
University

Організатори: Державна служба
України з питань безпеки харчових
продуктів і захисту споживачів;
Державний науково-дослідний
інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарносанітарної експертизи; Сумський
національний аграрний університет

17 жовтня Науково-практичний семінар «Нова
12.00-13.30 версія стандарту ISO/IEC 17025:
2017 - зміни і практичні рішення»
ЗАЛ № 6

October 17 Scientific-practical seminar “New
12.00-13.30 version of ISO/IEC 17025: 2017 changes and practical solutions”
Hall № 6

Організатор: ТОВ «Стандарти
Технології Розвиток»

17 жовтня
14.00-18.00
ЗАЛ № 6

Круглий стіл «Якість і безпека
харчової продукції - запорука
розвитку підприємств
хлібопекарської галузі»
Організатор: Всеукраїнська асоціація
пекарів

18 жовтня Семінар «Сенсорний аналіз в
12.45-18.00 харчовій промисловості»
ЗАЛ № 1
Організатор: Одеська національна
академія харчових технологій
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Scientific-practical conference
“Implementation of the НАССР
system - the basis of food quality and
safety”

Organizer: STD, LTD

October 17
14.00-18.00
Hall № 6

Round table “Quality and safety
of food products - pledge of
development of the baking industry
enterprises”
Organizer: Ukrainian bakers’ association

October 18 Seminar “Sensory analysis in the food
12.45-18.00 industry”
Hall № 1
Organizer: Odessa National Academy of
Food Technologies
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18 жовтня
15.15-18.00
ЗАЛ № 3

Семінар «Харчові продукти
та товари широкого вжитку.
Забезпечення безпеки, якості та
лабораторні випробування»

Організатор: ДП «Науковий центр
превентивної токсикології, харчової
та хімічної безпеки імені академіка
Л.І. Медведя Міністерства охорони
здоров’я України»
18 жовтня Майстер-класи для лабораторій
10.00-17.00 харчової промисловості

ЗАЛ № 6

Організатор: Проектна група
«Аграрний комплекс» компанії
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА
«ДНІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
17 жовтня
10.00-17.00
ЗАЛ № 1

Науково-практична конференція
«Актуальні питання
фармакопейного контролю якості
лікарських засобів»

Організатор: ДП «Український
науковий фармакопейний центр
якості лікарських засобів»
17 жовтня Науково-практичний семінар
10.00-11.30 «Забезпечення цілісності даних
в GMP. Нормативні вимоги.
ЗАЛ № 6
Практичні аспекти»

October 18 Seminar “Food products and
15.15-18.00 consumer goods. Safety, quality and
laboratory testing”
Hall № 3
Organizer: L.I. Medved’s Research Center
of Preventive Toxicology, Food and
Chemical Safety of the Ministry of Health
of Ukraine, State Enterprise

October 18 Workshops for the food industry
10.00-17.00 laboratories
Hall № 6
Organizer: The project group “Agrarian
Complex” of the CHEMLABORREACTIV
company

SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM
«DAYS OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY»
October 17 Scientific-practical conference “Actual
10.00-17.00 questions of pharmacopoeial control
of the quality of medicinal products”
Hall № 1
Organizer: State Enterprise “Ukrainian
Scientific Pharmacopoeial Centre for
Quality of Medicines”

October 17 Scientific-practical seminar “Ensuring
10.00-11.30 data integrity in GMP. Regulatory
requirements. Practical aspects”
Hall № 6
Organizer: STD, LTD

17 жовтня
10.00-14.00
18 жовтня
10.00-16.30
ЗАЛ № 7

Організатор: ТОВ «Стандарти
Технології Розвиток»
Семінар-практикум для лабораторій
фармацевтичних підприємств
«Лабораторні методи контролю
якості фармацевтичної продукції.
Можливості та перспективи»

October 17
10.00-14.00
October 18
10.00-16.30
Hall № 7

Організатор: Компанія LMT

Practical seminar for laboratories
of pharmaceutical companies
“Laboratory Methods of Quality
Control of Pharmaceutical Products.
Opportunities and Prospects”
Organizer: LMT Company

За участi компаній: Аналітек,
Макролаб, Сок Трейд, ШимЮкрейн,
АЛСІ-ХРОМ, Біо-Рад Лабораторії,
АЛСІ ЛТД
17 жовтня Бліц-семінар «ISO 13485:2016.
14.15-18.00 Мотиви. Акценти. Реалізація»

With the participation of companies:
Analytec, Macrolab, SocTrade,
ShimUkraine, ALSI-Chrom, Bio-Rad
Laboratories, ALSI LTD
October 17 Blitz Workshop “ISO 13485:2016.
14.15-18.00 Motives. Accents. Realization»

ЗАЛ № 7

Hall № 7

Організатор: ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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17 жовтня Практичний семінар
10.00-14.30 «Фармацевтична серіалізація і
системи Track&Trace в Україні»
ЗАЛ № 9

October 17 Practical seminar “Pharmaceutical
10.00-14.30 Serialization and Track&Trace
Systems in Ukraine”
Hall № 9

Організатор: ТОВ «Євроджет»

18 жовтня Семінар «SIEMSENS. Win the race
10.00-15.00 against time. Із часом навипередки
– будь переможцем!»
ЗАЛ № 2

Organizer: EuroJet LTD

October 18 Seminar “SIEMSENS. Win the race
10.00-15.00 against time. Over time, be the
winner!”
Hall № 2

Організатор: ДП «Сіменс Україна»

19 жовтня Воркшоп на тему «Фармацевтичний
10.00-13.00 інжиніринг на основі керівництва
ISPE»
ЗАЛ № 7

Organizer: Siemens Ukraine

October 19 Workshop “Pharmaceutical
10.00-13.00 Engineering based on ISPE
Application”
Hall № 7

Організатор: ГК «ВІАЛЕК»

19 жовтня
10.00-14.00
ЗАЛ № 8

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

Organizer: VIALEK, Group of companies

October 19
10.00-14.00
Hall № 8

Організатор: ТОВ «Український
Науковий Інститут Сертифікації»

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА
«ДНІ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ»
17 жовтня
10.00-18.00
18 жовтня
10.00-17.00
ЗАЛ № 4

Науково-практична конференція з
міжнародною участю «Індикатори
якості як складові системи
забезпечення якості лабораторних
послуг і досягнення достовірності
результатів лабораторних
досліджень» (до 100-річчя
заснування Національної медичної
академії післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика) **
Організатори: Національна медична
академія післядипломної освіти імені
П. Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація
клінічної хімії та лабораторної
медицини
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Seminar “Medical products in the
nomenclature of pharmaceutical
manufacturers. Evaluation of the
compliance of medical products for
in-vitro diagnostics”
Organizer: Ukrainian Scientific Institute
of Certification, LLC

SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM
«DAYS OF LABORATORY MEDICINE»
October 17
10.00-18.00
October 18
10.00-17.00
Hall № 4

Scientific-practical conference with
international participation “Quality
indicators as components of quality
assurance systems for laboratory
services and achieving the reliability
of laboratory research results”
(On the 100th anniversary of the
foundation of the NMAPE named after
P. L. Shupyk) **
Organizers: Shupyk National Medical
Academy of Postgraduate Education,
Association of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine of Ukraine
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18 жовтня
10.00-18.00
ЗАЛ № 5
19 жовтня
10.00-16.00
ЗАЛ № 5,6

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА **
Майстер-класи на діючому
обладнанні, професійні консультації
та навчання
Організатори: НАМН України;
Лабораторна та метрологічна
служба НАМН України;
Міжінститутський Референтний
лабораторний центр НАМН України;
Всеукраїнська асоціація клінічної
хімії та лабораторної медицини;
ДУ «Національний науковий центр
«Інститут кардіології ім. акад. М.Д.
Стражеска НАМН України»; компанія
LMT

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА
«ДНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»
17 жовтня
10.00-17.00
ЗАЛ № 8

Науково-практичний семінар
«Лабораторна діагностика: освіта,
наука, практика» (присвячений
120-річчю НУБіП України)

October 18
10.00-18.00
Hall № 5
October 19
10.00-16.00
Hall № 5,6

VIІ Науково-практична конференція
«Лабораторні дослідження
як інструмент забезпечення
епізоотичного благополуччя та
безпеки харчової продукції» **
Організатори: Державний
науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи,
Державний науково-контрольний
інститут біотехнології і штамів
мікроорганізмів
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Organizers: NAMS of Ukraine,
Laboratory and Metrology Service
of NAMS; Inter-Institute Reference
Laboratory Center of NAMS; Association
of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine; National Science
Center “M.D. Strazhesko Institute of
Cardiology” of NAMS of Ukraine”, SI; LMT
Company

SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM
«DAYS OF VETERINARY MEDICINE»
17 жовтня
10.00-17.00
Hall № 8

Організатор: Національний
університет біоресурсів і
природокористування України;
факультет ветеринарної медицини;
кафедра мікробіології, вірусології і
біотехнології

19 жовтня
9.30-15.30
ЗАЛ № 3

UKRAINIAN LABORATORY SCHOOL **
Operating Equipment Workshops

Scientific-practical seminar
“Laboratory diagnostics: education,
science, practice” (devoted to the
120th anniversary of NUBiP of Ukraine)
Organizer: National University of
Life and Environmental Sciences of
Ukraine; Faculty of Veterinary Medicine;
Department of Microbiology, Virology
and Biotechnology

October 19
9.30-15.30
Hall № 3

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

WWW.LABCOMPLEX.COM
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ЕКОЛОГІЯ

ECOLOGY

19 жовтня Семінар «Екологічні лабораторії
10.00-16.00 підприємств – 2018: проблематика
та рішення» $
ЗАЛ № 1

October 19 Seminar “Environmental Laboratories
10.00-16.00 of Enterprises - 2018: Problems and
Solutions” $
Hall № 1

Організатор: Група компаній «МЕДІА
ПРО»

Organizer: MEDIA PRO Group of
Companies

За підтримки: Редакція журналу
«Екологія підприємства»

With the support of: Editorial Board of
the Journal “Ecology of Enterprise”

ЗАГАЛЬНОЛАБОРАТОРНИЙ НАПРЯМ
18 жовтня
10.00-12.30
ЗАЛ № 1

Семінар «Лабораторна
інформаційна система LIMS в
рамках вимог нової версії ДСТУ
ISO/IEC 17025:2017»

GENERAL LABORATORY DIRECTION
October 18
10.00-12.30
Hall № 1

Організатор: ТОВ «НКЦ
«Євроакадемія»

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ
17 жовтня Семінар «Актуальні питання
15.00-18.00 метрологічного забезпечення»
ЗАЛ № 9
Організатор: ДП

Seminar “Laboratory Information
System LIMS as part of the
requirements of the new version of
DSTU ISO/IEC 17025:2017”
Organizer: EuroAcademia, TСС, LLC

STANDARDIZATION AND METROLOGY
October 17 Seminar “Current issues of
15.00-18.00 metrological support”
Hall № 9
Organizer: UKRMETRTESTSTANDART, SE

«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

НАУКА ТА ОСВІТА
18 жовтня
10.00-17.00
ЗАЛ № 9

ІX Науково-практична конференція
НАН України «Новітні розробки
наукового обладнання провідних
приладобудівних компаній.
Розвиток центрів колективного
користування в НАН України»
Організатор: Національна академія
наук України

SCIENCE AND EDUCATION
October 18
10.00-17.00
Hall № 9

VІІІ Scientific-practical Conference of
the National Academy of Sciences of
Ukraine “Newest Developments in
Scientifi c Equipment by Leading
Device Manufacturers. Development
of Collective Use Centers in the
National Academy of Sciences of
Ukraine”
Organizer: National Academy of
Sciences of Ukraine

САТЕЛІТНІ ЗАХОДИ
17 жовтня VІ Науково-практичний
10.00-18.00 семінар «Прикладні аспекти в
мікробіологічній практиці»
ЗАЛ № 5

ACCOMPANYING EVENTS
October 17 VI Scientific-practical seminar “Applied
10.00-18.00 Aspects in Microbiology”
Hall № 5
Organizer: Ukrbio, LTD

Організатор: ТОВ «Укрбіо»
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18 жовтня Семінар «Роль сучасних технологій
10.00-15.00 у забезпеченні якості клінікодіагностичних досліджень»
ЗАЛ № 3

October 18 Seminar “The Role of Modern
10.00-15.00 Technologies in Ensuring the Quality
of Clinical Diagnostic Studies”
Hall № 3

Організатор: ТОВ «Біо–Рад
Лабораторії»
18 жовтня Науково-практичний семінар «Нові
10.00-16.00 досягнення в діагностиці алергії
і сучасний стан досліджень
ЗАЛ № 8
захворювань імунної системи»

October 18
10.00-16.00
Hall № 8

Організатор: ТОВ «Вектор-БестУкраїна»
19 жовтня Семінар «Методичні аспекти
10.00-16.00 підготовки до акредитації
медичної лабораторії на
ЗАЛ № 2
відповідність ДСТУ EN ISO 15189»

October 19
10.00-16.00
Hall № 2

Організатори: ТОВ «Навчальнометодичний центр «Міжнародна
школа технічного законодавства
і управління якістю»; Журнал
«Лабораторна справа»

Organizer: Bio-Rad Laboratories, LLC
Scientific-practical seminar “New
achievements in the diagnosis of
allergies and the current state of
diseases’ research of the immune
system”
Organizer: Vector-Best-Ukraine LLC
Seminar “Methodological aspects of
preparing for the accreditation of a
medical laboratory for compliance
with DSTU EN ISO 15189”
Organizers: Educational and Methodical
Center “International School of Technical
Legislation and Quality Management”
LLC; Laboratorna sprava, magazine

*У програмі можливі зміни / The program may be changed
**Учасники заходу отримають сертифікат / Participants get a certificate
$ Участь платна / Participation is paid
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АЛФАВІТНИЙ ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
УЧАСНИКИ XI МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ LABCOMPLEX. АНАЛІТИКА.
ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
EXHIBITORS OF THE XI INTERNATIONAL EXHIBITION LABComplEX. ANALYTICS.
LABORATORY. BIOTECHNOLOGIES. HI-TECH
BCM «Україна.»

86

ALSI LTD

88

INTERTECH Corporation

86

ALSI-Chrom, LLC

88

KNF Neuberger GmbH

86

ALT UKRAINE LTD, LLC

89

LGC Standards Sp. z o.o.

86

Analytec, LTD

89

MICROLIT

87

ATOMKOMPLEXPRYLAD, RPE, LTD

90

SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів

87

BCM «Ukraine.»

86

Snibe

87

BIO TEST MED, LLC

90

АЛСІ ЛТД, ТОВ

88

Biola

90

АЛСІ-ХРОМ, ТОВ

88

Bio-Rad Laboratories

90

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

89

CHEMLABORREACTIV, LTD

Аналітек, ТОВ

89

Consulting Center of the Research

АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД, НВП, ТОВ

90

Institute Odessa National Academy

Біо Тест Мед, ТОВ

90

Біола, ПП

90

Біо-Рад

90

ВЕГА МЕДІКА, ТОВ

91

Вектор-Бест-Україна, ТОВ

91

Вента Лаб, ТОВ

91

ВОЛЕС, ТД, ТОВ

92

Глобал Транслейшн Сервісез 1+1

92

Групотест, ПП

92

ДІАЛАБСЕРВІС, ТОВ

93

Діалог Діагностікс, ТОВ

93

ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ

93
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of Food Technologies

96

DIALABSERVIS, LTD

93

Dialogue Diagnostics, LLC

93

DiaSys Diagnostic Systems GmbH

93

DKTB TEP, Joint Stock Company

93

EMPIRICA LLC, Medical Company

94

Erba Diagnostics Ukraine

94

EuroAcademia, Training and Consulting Center

95

EXDIA PLUS, LLC

94

EXIMKARGOTRADE, LTD

94

Fenix-SD, LTD

110

GEST, Ukrainian-French company

95

Global Translation Services 1+1
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ДКТБ ТЕП, ПрАТ

93

Grupotest, PE

92

ЕКСДІА ПЛЮС, ТОВ

94

IDEALAB

95

ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ

94

IKF Service Plus

95

ЕМПІРІКА, ТОВ

94

Integrated Medical Group, LTD

96

Ерба Діагностікс Україна

94

Intermedica

96

Євроакадемія, Навчально-Консультаційний Центр

95

INTERTECH Corporation

86

ЖЕСТ, Українсько-французька компанія

95

KNF Neuberger GmbH

86

ІДЕАЛАБ

95

KSELMED-UKRAINE, LTD

97

ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ

95

LABIX, LTD

97

Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

96

Laboratory Granum, LTD

98

Інтермедика

96

Lab-service, LTD

98

LABSVIT, LLC

98

Lab-Universum, LTD

99

Labvita, LLC

97

Ledum, LLC

99

LGC Standards Sp. z o.o.

86

LIGHTGENE

99

Macrolab, LTD

99

Консалтинговий центр Науково-дослідного
інституту Одеської національної
академії харчових технологій

96

КСЕЛЬМЕД-УКРАЇНА, ТОВ

97

ЛАБВІТА, ТОВ

97

ЛАБІКС, ТОВ

97

Лабораторія Гранум, ТОВ

98

ЛАБСВІТ, ТОВ

98

ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ

98

Лаб-Універсум, ТОВ

99

ЛАЙТДЖИН

99

Ледум, ТОВ

99

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

99

Медігран Україна

100

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

100

МІКСЛАБ, ТОВ

100

МІЛЄ

101

МК Квертімед-Україна, ТОВ

101

ПРОБІОВЕТ, ТОВ

101
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Medigran Ukraine

100

MICROLIT

87

Miele

101

MixLab, LLC

100

MK Kvertimed-Ukraine, LTD

101

Pharmasco, LTD

109

PROBIOVET, LLC

101

PROMO-MED, LTD

102

PROSTO PRYLAD

102

Reagent, PJSC

102

Salutis Print

102

SANIMED, LTD

102

Sartokarat, LTD

103
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ПРОМО-МЕД, ТОВ

102

ServiceLab, LLC

103

ПРОСТО ПРИЛАД

102

ShimUkraine, LLC

110

Реагент, ПрАТ

102

SHІDNO-UKRAINSKA TORGІVELNA

Салютіс Прінт

102

KOMPANIIA, LTD

106

САНІМЕД-М, ТОВ

102

Simesta VAAL, LLC

104

Сартокарат, ТОВ

103

SIMVOLT, market of measuring equipment

СЕРВІСЛАБ, ТОВ

103

SKY MEDIСA, LTD

104

Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ

104

Smart Med

105

СКАЙ МЕДИКА, ТОВ

104

Snibe

Склоприлад, ПрАТ

105

SocTrade

105

Смарт Мед

105

STD, LTD

106

СОК ТРЕЙД

105

Steklopribor, PJSC

105

Спілка Автоматизаторів Бізнесу

105

Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment 107

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ

106

TerraLab IT

106

СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА

87

87

Terra-Med, LTD

107

КОМПАНІЯ, ТОВ

106

TESPRO

107

ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ

106

Teсhnoprolab, LLC

108

ТерраЛаб Ай Ті

106

THERMOENGINEERING, LTD

106

Терра-Мед, ТОВ

107

TISKOMSERVIS-PLUS, LTD

108

ТЕСПРО

107

Training Methodology Center Intemational

Техноваги, Завод ваг і дозаторів

107

school of Technical Legislation

Технопролаб, ТОВ

108

and Quality management, LLC

100

ТІСКОМСЕРВІС-ПЛЮС, ТОВ

108

UKR DIAGNOSTIKA, LLC

108

УКР ДІАГНОСТИКА, ТОВ

108

UKRBIO, LTD

109

УКРБІО, ТОВ

109

Ukrorgsyntez, LTD

109

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

109

Union of Business Automation

105

Фармаско, ТОВ

109

VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC

91

Фенікс-СД, ТОВ

110

VEGA MEDICA, LTD

91

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

110

Venta Lab, LLC

91

ШимЮкрейн, ТОВ

110

VOLES, Trade House, LTD

92

ЮВІС

111

Yuvis
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УЧАСНИКИ IX МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
EXHIBITORS OF THE IX INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT
AND TECHNOLOGIES FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO
AAPL Solutions

114

Air France – KLM,

AAPL Solutions

114

Air France – KLM,

Представництва авіакомпаній в Україні

114

Changzhou Yuanda

representative offices in Ukraine

114

ALSI LTD

118

Pharmaceutical Chemical Co., LTD

114

ALSI-Chrom, LLC

118

ECI Packaging Ltd (USA)

115

ALT UKRAINE LTD, LLC

118

G. M. PROJECT s.r.o.

115

Analytec, LTD

119

HARKE Pharma GmbH

115

Butler&Partner, LLC

120

IMCoPharma

116

BWT Ukraine, LTD

119

INTERTECH Corporation

116

Changzhou Yuanda

Jiangsu Hualan New

Pharmaceutical Chemical Co., LTD

114

Pharmaceutical Material Co., LTD

116

CHEMLABORREACTIV, LTD

133

OtiPharm research, LLC

116

CITMED, LTD

122

PARLE ELIZABETH TOOLS PVT, LTD

117

Datafarm, PE

121

ROMMELAG ENGINEERING

117

ECI Packaging Ltd (USA)

115

WIPOTEC-OCS GmbH

117

Eurojet, LTD

121

ZETA Biopharma GmbH

117

Farmmash

132

АЛСІ ЛТД, ТОВ

118

FARMPROM, IC, LLC

132

АЛСІ-ХРОМ, ТОВ

118

Fenix-SD, LTD

132

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ

118

Filt-Tec, LLC

133

Аналітек, ТОВ

119

G. M. PROJECT s.r.o.

115

БВТ Україна, ТОВ

119

HARKE Pharma GmbH

115

Бютлер&Партнер, ТОВ

120

IMCoPharma

116

Integrated Medical Group, LTD

121

INTERTECH Corporation

116

Група компаній ВІАЛЕК.
Україна | Росія | Казахстан | Молдова

120

Датафарм, ПП

121

Євроджет, ТОВ

121
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Jiangsu Hualan New
Pharmaceutical Material Co., LTD
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Інтегрейтед медікал груп, ТОВ

121

Kabelfarmtehnika, LTD

121

КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, ТОВ

121

KhimMix, LTD

133

КІТМЕД, ВФ, ТОВ

122

Lab-service

122

ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ

122

Ledum, LLC

122

Ледум, ТОВ

122

Macrolab, LTD

122

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

122

Michael Kurako, LTD

123

Михаил Курако, ТОВ

123

Miele

124

МІКСЛАБ, ТОВ

124

MixLab, LLC

124

МІЛЄ

124

MK ENGINEERING

124

МК ІНЖИНІРИНГ

124

Nerex

125

НЕРЕКС, ПП

125

Novafilter Technology

125

Новафілтер Технолоджі

125

OMAG S.R.L.

125

ОМАГ С.Р.Л.

125

OtiPharm research, LLC

116

ПРОБІОВЕТ, ТОВ

126

PARLE ELIZABETH TOOLS PVT, LTD

117

Сартокарат, ТОВ

126

Pharmaceutical Industry Review, magazine

131

СЕФАР

127

PharmFilter

132

СИСТЕМА ЛТД, ТОВ

127

PROBIOVET, LLC

126

Сіменс Україна

127

ROMMELAG ENGINEERING

117

СОК ТРЕЙД

128

Sartokarat, LTD

126

СП КБТ, ТОВ

128

SEFAR AG

127

Спілка Автоматизаторів Бізнесу

128

ShimUkraine, LLC

134

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ

128

Siemens Ukraine

127

Термодистиляція РВ, ТОВ

129

SISTEMA LTD

127

ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ

129

SocTrade

128

Техноваги, Завод ваг і дозаторів

129

SP KBT, LLC

128

Технопролаб, ТОВ

129

STD, LTD

128

Турія, компанія, ТОВ

130

Steiner Ukraine

134

Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment

129

Український Науковий Інститут
Сертифікації, ТОВ

130

Teсhnoprolab, LLC

129

УКРБІО, ТОВ

130

Thermodistillation RV, LLC

129
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УКРМЕДСЕРТ, ТОВ

131

THERMOENGINEERING, LTD

129

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

131

Turiya Company, LLC

130

Фармацевтическая отрасль, журнал

131

Ukrainian Scientific

Фарммаш

132

Institute of Certification, LTD

130

ФАРМПРОМ, ПС, ТОВ

132

UKRBIO, LTD

130

ФармФільтр

132

UKRMEDCERT, LTD

131

Фенікс-СД, ТОВ

132

Ukrorgsyntez, LTD

131

ФІЛТ-ТЕК, ТОВ

133

Union of Business Automation

128

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

133

Validation Center

134

ХімМікс, ТОВ

133

VIALEK Group.

Центр Валідації

134

Ukraine | Russia | Kazakhstan | Moldova

120

ШимЮкрейн, ТОВ

134

WIPOTEC-OCS GmbH

117

Штайнер-Україна

134

ZETA Biopharma GmbH

117

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ, ПРОФІЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОБ`ЄДНАННЯ
PROFESSIONAL ASSOCIATIONS, UNIONS, HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Асоціація виробників, розробників

Association of Clinical Chemistry

та операторів ринку спеціальних

and Laboratory Medicine of Ukraine

харчових продуктів та лікувальнопрофілактичних косметичних засобів, МГО

Association of Manufacturers,
136

Асоціація представників

developers and operators of special
foods and medical cosmetics, IPO

міжнародних фармацевтичних
136

of international pharmaceutical

Виробники ліків України, Асоціація

136

manufacturers (AIPM Ukraine)

Всеукраїнська асоціація клінічної
137

the Cabinet Ministers of Ukraine

Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП)

137

Ice Cream and Frozen Products,

Державний науково-дослідний

Association of Ukrainian Producers

інститут з лабораторної діагностики

L.I. Medved’s Research Center
138
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139

138

of Preventive Toxicology, Food and Chemical
Safety, Ministry of Health, SE

•

136

Council of Entrepreneurs under

хімії та лабораторної медицини

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

136

Association of representatives

виробників (AIPM Ukraine)

та ветеринарно-санітарної експертизи

137
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Державний науково-контрольний

Manufactures of medication of Ukraine,

інститут біотехнології і штамів

Association

мікроорганізмів

138

State Research and Production Center
for Standardization, Metrology, Certification

Морозиво і заморожені продукти,
Асоціація українських виробників

136

138

and Consumers Rights Protection, SE

Науковий центр превентивної

State Scientific and Research Institute

токсикології, харчової та хімічної

of Laboratory Diagnostics and Veterinary

безпеки ім. академіка Л.І. Медведя

and Sanitary Expertise

МОЗ України, ДП

139

138

State Scientific Control Institute of
Biotechnology and Strains

Рада підприємців при
Кабінеті Міністрів України

139

of Microorganisms

Спілка молочних підприємств України

139

The Ukrainian League

Українська аграрна конфедерація, ВГО

140

of Industrialists and Entrepreneurs(ULIE)

138

141

Ukrainian Agrarian Confederation,

Українська асоціація досконалості
та якості, ГС

142

140

All-Ukrainian public organization

140

Українська лабораторія якості і безпеки

Ukrainian Association

продукції АПК (УЛЯБП АПК) Національного

for Excellence and Quality, PU

140

університету біоресурсів

Ukrainian Association of Bakers

137

і природокористування України
(НУБіП України)

Ukrainian laboratory of quality
141

of the National University of Life and

Український науковий фармакопейний
центр якості лікарських засобів, ДП

141

141

141

Ukrainian Pharmaceutical Quality
Institute, SE (SE «UPQI»)

Український фармацевтичний
інститут якості, ДП (ДП «УФІЯ»)

Environmental Sciences of Ukraine
(NUBiP of Ukraine)

Український союз промисловців
і підприємців (УСПП)

and safety of AIC products (ULQSAP)

142

142

Ukrainian Scientific Pharmacopoeial
Centre for Quality of Medicines, SE

141

державний науково-виробничий центр

Ukrainian Union of Dairy Enterprises

139

стандартизації, метрології, сертифікації

Ukrcement, Association

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ, Всеукраїнський

та захисту прав споживачів, ДП

142

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

143

Інститут біохімії
ім. О.В. Палладіна НАН України

143

Інститут відновлюваної
енергетики НАН України

143

Інститут газу НАН України

144

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

144

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

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

152

Chuiko Institute of Surface Chemistry
of the NAS of Ukraine

150

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

145

Frantsevich Institute of Problems
of Materials of the NAS of Ukraine

146

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

147

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

145

НАН України

144

Інститут електродинаміки НАН України

144

Institute for Information Recording
of NAS of Ukraine

147

145

Institute for renewable energy
of the NAS of Ukraine

143

145

Institute for Sorption and Problems
of Endoecology

147

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

146

Institute of Engineering Thermophysics
of the NAS of Ukraine

148

Інститут металофізики
ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Інститут мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАН України
Інститут молекулярної біології
і генетики НАН України

145

Інститут надтвердих матеріалів
ім. В. М. Бакуля

145

Інститут органічної хімії НАН України

146

Institute of Food Biotechnology
and Genomics of the NAS of Ukraine, GI

149

146

Institute of macromolecular chemistry
of the NAS of Ukraine

150

146

Institute of Molecular Biology
and Genetics of the NAS of Ukraine

145

147

Institute of Organic Chemistry
of the NAS of Ukraine

146

Institute of Physics of the NAS of Ukraine

148

Інститут прикладних проблем
фізики і біофізики НАН України
Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН України
Інститут проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка НАН України
Інститут проблем реєстрації
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147

Karpenko Physico-Mechanical Institute

151

ім. О. Я. Усикова НАН України

147

Інститут сорбції і проблем ендоекології

147

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

149

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

149

M.M. Gryshko National Botanical Gardens
of the NAS of Ukraine (NBG)

151

149

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

144

149

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

147

Palladin Institute of Biochemistry
of the NAS of Ukraine

143

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

151

144

інформації НАН України
Інститут радіофізики та електроніки

Інститут технічної механіки
НАН України і ДКА України

148

Інститут технічної теплофізики НАНУ

148

Інститут фізики НАН України

148

Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Інститут фізико-органічної хімії
та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАНУ
Інститут фізичної хімії
ім. Л.В. Писаржевського НАН України

149

Інститут харчової біотехнології
та геноміки НАН України, ДУ

149

сполук НАН України

150

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

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАНУ

150

The Gas Institute of the NAS of Ukraine

144

The Institute of Electrodynamics
of the NAS of Ukraine

144

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

148

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

150

Інститут хімії високомолекулярних

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

150

Національний ботанічний сад
імені М.М. Гришка НАН України (НБС)

151

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка

151

Фізико-технологічний інститут металів
та сплавів НАН України

151

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

152

Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення
НАН України, ДНУ
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152

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

149

V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials

145

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

143

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

152
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE
Національний університет біоресурсів
і природокористування України,
факультет ветеринарної медицини,
кафедра мікробіології, в`ірусології
і біотехнології
Одеська національна академія
харчових технологій (ОНАХТ)

153

National university of life
and environmental
sciences of Ukraine

153

Odessa National Academy
of Food Technologies (ONAFT)

153

153

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
MASS MEDIA
AGROEXPERT, журнал

156

AGROEXPERT, magazine

156

АgroONE, журнал

156

AgroONE, magazine

156

Analytics, magazine

157

Casting processes, magazine

164

Ekologiya pidpriemstva, magazine

158

Food UA Продукты Украины,
Food Technologies &Equipment
Пищевые технологи и оборудование
LABMEDYA

156
156

Labprice.ua, український науковий портал

157

MilkUa.Info

157

Pharma.net.ua, спеціалізований портал

157

Аналітика, журнал

157

Вода і водоочисні технології,
науково-практичний журнал

158

Водопостачання та водовідведення,
виробничо-практичний журнал

158

Екологія підприємства, журнал

158

Ексклюзивні ТЕХНОЛОГІЇ

159

Журнал головного інженера

159

ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України

159

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

163

Exclusive TECHNOLOGIES

159

Farmacom, scientific and practical journal

165

FOOD INDUSTRY, Publishing House LTD

164

FOOD UA, FOOD Technologies & Equipment

156

GMP news

163

Industry in FOCUS, edition

164

Innovative technologies & equipment,
Karpenko Physico-Mechanical Institute

159

KOMPASS UKRAINE PrivJSC

160

LABMEDYA

156

Інноваційні Технології & Обладнання,
Фізико-механічний інститут
ім. Г.В. Карпенка НАН України
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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КОМПАСС Україна, ПрАТ

160

Кто есть Кто в медицине,
Федеральний галузевий журнал

160

Лабораторна справа, журнал

160

Метал та литво України, журнал

161

Метрологія для підприємства, журнал

161

Метрологія та прилади, журнал

161

Мир ветеринарии,

Laboratorna sprava, magazine

160

Labprice.ua, Ukrainian Scientific Portal

157

Meat Business®, magazine Bioprom, LTD

162

Metal i lit’e Ukraine, magazine

161

Metrology and instruments, magazine

161

Metrology for the enterprise, magazine

161

MilkUa.Info

157

професійний науково-практичний журнал

161

Nanoindustry, magazine

162

Мир продуктов, журнал

162

Pharma.net.ua, Specialized web-site

157

Мир упаковки, журнал

162

Pharmaceutical Industry Review, magazine

165

Professional Edition. Ukraine, LTD

164
164

Мясной бизнес,
журнал Компанія Біопром, ТОВ

162

Quality management, magazine

Наноиндустрия, журнал

162

Science and Innovation, Science and

Наука та інновації,
науково-практичний журнал НАН України

163

Новости GMP

163

Обладнання та інструмент для професіоналів.
Металообробка, Міжнародний

Practice Journal, of the NAS of Ukraine

163

Storage and grain processing, magazine

165

The journal of chief engineer

159

The World of Food, magazine

162

інформаційно-технічний журнал

163

The World of Packaging, magazine

162

ПИЩЕПРОМИЗДАТ

164

The World of Veterinary Medicine, magazine

161

Промисловість у ФОКУСІ, редакція

164

UKRAINIAN SUGAR, JOURNAL

166

Професійні видання. Україна

164

Water and Water Purification Technologies,

Процеси литва, журнал

164

scientifical and practical magazine

Управління якістю, журнал

164

Water supply and sanitation,

Фармаком, науково-практичний журнал

165

Production and practical journal

Фармацевтическая отрасль, журнал

165

Who is Who in medicine,

Хранение и переработка зерна, журнал

165

the Federal trade magazine

160

ЦУКОР УКРАЇНИ, ЖУРНАЛ

166

ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine

159
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ XI МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ
LABCOMPLEX. АНАЛІТИКА. ЛАБОРАТОРІЯ. БІОТЕХНОЛОГІЇ. HІ-TECH
ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS
OF THE XI INTERNATIONAL EXHIBITION LABCOMPLEX. ANALYTICS. LABORATORY.
BIOTECHNOLOGIES. HI-TECH

ЛАБОРАТОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

LABORATORY TECHNOLOGIES

Комплексні рішення для лабораторій
(проектування, оснащення, модернізація)

Integrated solutions for laboratories
(design, equipment, modernization)

АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
АтомКомплексПрилад, НВП, ТОВ
Біола, ПП
Біо-Рад
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ІДЕАЛАБ
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
ЛАБВІТА, ТОВ
ЛАБСВІТ, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
ТерраЛаб Ай Ті
ТЕСПРО
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

89
90
90
90
91
91
91
95
95
97
98
99
99
100
101
103
103
106
107
108
109
109
110
110

Загальнолабораторне обладнання,
техніка, інструменти
BCM «Україна.»
KNF Neuberger GmbH
MICROLIT
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Біо-Рад
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
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ALT UKRAINE LTD, LLC
ATOMKOMPLEXPRYLAD, RPE, LTD
Biola
Bio-Rad Laboratories
CHEMLABORREACTIV, LTD
Fenix-SD, LTD
IDEALAB
IKF Service Plus
LABSVIT, LLC
Labvita, LLC
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
MixLab, LLC
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
Sartokarat, LTD
ServiceLab, LLC
TerraLab IT
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC

89
90
90
90
110
110
95
95
98
97
99
99
100
101
103
103
106
107
108
109
109
91
91
91

General laboratory equipment,
technic and tools1
86
86
87
87
88
88
89
90
90
90
91

ALSI LTD
ALSI-Chrom, LLC
ALT UKRAINE LTD, LLC
BCM «Ukraine.»
BIO TEST MED, LLC
Biola
Bio-Rad Laboratories
CHEMLABORREACTIV, LTD
Dialogue Diagnostics, LLC
Fenix-SD, LTD
IKF Service Plus
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86
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90
110
93
110
95
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Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
Діалог Діагностікс, ТОВ
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
Інтермедика
ЛАБВІТА, ТОВ
Лабораторія Гранум, ТОВ
ЛАБСВІТ, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
ПРОБІОВЕТ, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
Терра-Мед, ТОВ
ТЕСПРО
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фармаско, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

91
91
93
95
96
97
98
98
99
99
100
101
101
102
103
103
104
106
107
107
109
109
109
110
110

Високотехнологічне обладнання
для лабораторій
INTERTECH Corporation
KNF Neuberger GmbH
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Біо-Рад
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
Діалог Діагностікс, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
ІДЕАЛАБ
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
ЛАБВІТА, ТОВ
ЛАБСВІТ, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
МІКСЛАБ, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ

52

WWW.LABCOMPLEX.COM

Intermedica
KNF Neuberger GmbH
Laboratory Granum, LTD
LABSVIT, LLC
Labvita, LLC
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
MICROLIT
MixLab, LLC
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
Pharmasco, LTD
PROBIOVET, LLC
PROSTO PRYLAD
Sartokarat, LTD
ServiceLab, LLC
Simesta VAAL, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Terra-Med, LTD
TESPRO
THERMOENGINEERING, LTD
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC

96
86
98
98
97
99
99
87
100
101
109
101
102
103
103
104
87
107
107
106
109
109
91
91
91

High-tech equipment
for laboratories1
86
86
88
89
89
90
90
90
91
91
91
93
93
95
95
96
97
98
99
99
100
100
101

ALSI-Chrom, LLC
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Biola
Bio-Rad Laboratories
CHEMLABORREACTIV, LTD
Dialogue Diagnostics, LLC
DKTB TEP, Joint Stock Company
Fenix-SD, LTD
IDEALAB
IKF Service Plus
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
KNF Neuberger GmbH
LABSVIT, LLC
Labvita, LLC
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
MixLab, LLC
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
Sartokarat, LTD
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89
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110
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110
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95
96
86
86
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99
100
100
101
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Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
СОК ТРЕЙД
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

103
103
105
108
109
109
110
110

ServiceLab, LLC
SocTrade
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC

91
95
99
99
102
104
105
107
109
110

CHEMLABORREACTIV, LTD
IKF Service Plus
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
PROSTO PRYLAD
Simesta VAAL, LLC
Smart Med
TESPRO
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC

88
90
91
92
94
99
99
101
104
105
107
109
110

ALSI LTD
BIO TEST MED, LLC
CHEMLABORREACTIV, LTD
EXIMKARGOTRADE, LTD
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
PROBIOVET, LLC
Simesta VAAL, LLC
Steklopribor, PJSC
TESPRO
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC
VOLES, Trade House, LTD

Лабораторні меблі
Вента Лаб, ТОВ
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Смарт Мед
ТЕСПРО
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

Laboratory furniture

Лабораторний та хімічний посуд
АЛСІ ЛТД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ВОЛЕС, ТД, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
ПРОБІОВЕТ, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
ТЕСПРО
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
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110
95
99
99
102
104
105
107
109
91

Laboratory and chemical ware

Хімічні реактиви та витратні матеріали
BCM «Україна.»
LGC Standards Sp. z o.o.
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
Діалог Діагностікс, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
Інтермедика
ЛАБСВІТ, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ

103
105
108
109
109
91
91
91

88
90
110
94
99
99
101
104
105
107
109
91
92

Chemical reagents and consumables
86
86
87
88
90
91
91
91
93
94
95
96
96
98
99

ALSI LTD
BCM «Ukraine.»
BIO TEST MED, LLC
CHEMLABORREACTIV, LTD
Dialogue Diagnostics, LLC
EXIMKARGOTRADE, LTD
IDEALAB
Integrated Medical Group, LTD
Intermedica
LABSVIT, LLC
Lab-Universum, LTD
LGC Standards Sp. z o.o.
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
WWW.LABCOMPLEX.COM

88
86
90
110
93
94
95
96
96
98
99
86
99
99
100
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ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
САНІМЕД-М, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
Терра-Мед, ТОВ
ТЕСПРО
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фармаско, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

99
99
100
102
103
104
106
107
107
109
109
109
110

Pharmasco, LTD
SANIMED, LTD
ServiceLab, LLC
SHІDNO-UKRAINSKA TORGІVELNA KOMPANIIA, LTD
Simesta VAAL, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Terra-Med, LTD
TESPRO
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC

87
89
90
91
95
97
99
99
103
103
106
109

ALT UKRAINE LTD, LLC
Biola
IDEALAB
Labvita, LLC
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
ServiceLab, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
TerraLab IT
UKRBIO, LTD
VEGA MEDICA, LTD

87
89
99
100
103
104
109

ALT UKRAINE LTD, LLC
Macrolab, LTD
MixLab, LLC
Sartokarat, LTD
Simesta VAAL, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Ukrorgsyntez, LTD

Автоматизація
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Біола, ПП
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
ІДЕАЛАБ
ЛАБВІТА, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
ТерраЛаб Ай Ті
УКРБІО, ТОВ

Automatization

Технології «Чистих приміщень»
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
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89
99
100
103
104
87
109

Special clothing, personal protective
equipment, disinfection
92
99
104

Macrolab, LTD
Simesta VAAL, LLC
VOLES, Trade House, LTD

89
90
99
99
99
103
103
105

ALT UKRAINE LTD, LLC
Biola
Lab-Universum, LTD
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
ServiceLab, LLC
Smart Med

Мобільні лабораторії
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Біола, ПП
Лаб-Універсум, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
Смарт Мед

89
90
95
97
99
99
103
103
87
106
109
91

“Clean Rooms” Technologies

Спецодяг, засоби індивідуального
захисту, дезінфекція
ВОЛЕС, ТД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ

109
102
103
106
104
87
107
107
109
109
91
91
91

99
104
92

Mobile laboratories

OFFICIAL CATALOGUE

89
90
99
99
99
103
103
105
•
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ТЕСПРО
Технопролаб, ТОВ
ЮВІС

107
108
111

Системи обробки даних,
програмне забезпечення
INTERTECH Corporation
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біола, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
ТерраЛаб Ай Ті

TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
Yuvis

107
108
111

Data processing systems,
software
86
89
89
90
99
103
106

ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
Biola
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
TerraLab IT

89
89
90
86
99
103
106

АНАЛІТИКА

ANALYTICS

Аналітичне лабораторне обладнання

Analytical laboratory equipment

INTERTECH Corporation
KNF Neuberger GmbH
MICROLIT
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
ІДЕАЛАБ
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
ЛАБСВІТ, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
ПРОБІОВЕТ, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
СОК ТРЕЙД
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

86
86
87
88
88
89
89
90
91
91
91
93
95
95
96
98
99
99
100
101
103
105
106
107
108
109
110
110
110

Лабораторні контрольно-вимірювальні
прилади та технології
INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•
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ALSI LTD
ALSI-Chrom, LLC
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
CHEMLABORREACTIV, LTD
DKTB TEP, Joint Stock Company
Fenix-SD, LTD
IDEALAB
IKF Service Plus
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
KNF Neuberger GmbH
LABSVIT, LLC
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
MICROLIT
MixLab, LLC
PROBIOVET, LLC
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
SocTrade
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC

88
88
89
89
90
110
93
110
95
95
96
86
86
98
99
99
87
100
101
103
110
105
107
108
106
109
91
91
91

Laboratory test instruments
and technologies
86
87
88

ALSI LTD
ALSI-Chrom, LLC
Analytec, LTD

88
88
89
WWW.LABCOMPLEX.COM
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АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
Аналітек, ТОВ
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
ЛАБСВІТ, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СОК ТРЕЙД
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

88
89
91
91
91
94
95
98
99
99
100
103
103
104
105
105
106
107
107
108
110
110
110

Діагностичне, випробувальне обладнання
BCM «Україна.»
MICROLIT
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
Біола, ПП
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
Діалог Діагностікс, ТОВ
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СОК ТРЕЙД
ТЕСПРО
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

86
87
88
88
90
91
91
93
95
99
99
103
103
104
105
107
108
109
110
110

Програмне забезпечення
INTERTECH Corporation
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біола, ПП
ІДЕАЛАБ
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CHEMLABORREACTIV, LTD
EXIMKARGOTRADE, LTD
Fenix-SD, LTD
IKF Service Plus
INTERTECH Corporation
LABSVIT, LLC
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
MixLab, LLC
Sartokarat, LTD
ServiceLab, LLC
ShimUkraine, LLC
Simesta VAAL, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
Steklopribor, PJSC
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC

110
94
110
95
86
98
99
99
100
103
103
110
104
87
105
105
107
107
108
106
91
91
91

Diagnostic testing equipment
ALSI LTD
ALSI-Chrom, LLC
BCM «Ukraine.»
Biola
CHEMLABORREACTIV, LTD
Dialogue Diagnostics, LLC
IKF Service Plus
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
MICROLIT
Sartokarat, LTD
ServiceLab, LLC
ShimUkraine, LLC
Simesta VAAL, LLC
SocTrade
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
VEGA MEDICA, LTD
Venta Lab, LLC

88
88
86
90
110
93
95
99
99
87
103
103
110
104
105
107
108
109
91
91

Software
86
89
89
90
95

ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
Biola
IDEALAB
IKF Service Plus
OFFICIAL CATALOGUE

89
89
90
95
95
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ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
ТерраЛаб Ай Ті
ШимЮкрейн, ТОВ

95
96
99
99
103
106
110

Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
TerraLab IT

87
89
96
99
100
103
108
110

ALT UKRAINE LTD, LLC
Integrated Medical Group, LTD
Macrolab, LTD
MixLab, LLC
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Teсhnoprolab, LLC

86
86
87
87
88
89
89
90
95
96
99
100
102
103
103
105
106
108
110
110

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BCM «Ukraine.»
Biola
Fenix-SD, LTD
IKF Service Plus
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
MICROLIT
MixLab, LLC
PROMO-MED, LTD
Sartokarat, LTD
ServiceLab, LLC
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
TerraLab IT
Teсhnoprolab, LLC

Інструментальний аналіз
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

Instrumental analysis

Контроль якості
BCM «Україна.»
INTERTECH Corporation
MICROLIT
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біола, ПП
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
ПРОМО-МЕД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
СОК ТРЕЙД
ТерраЛаб Ай Ті
Технопролаб, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

BIOTECHNOLOGIES

Біоаналіз

Bioanalysis

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•
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89
96
99
100
103
110
87
108

Quality control

БІОТЕХНОЛОГІЇ
MICROLIT
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
ТЕСПРО
УКРБІО, ТОВ

96
86
99
99
103
110
106

87
89
90
96
99
99
103
107
109

Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Integrated Medical Group, LTD
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
MICROLIT
Sartokarat, LTD
TESPRO
UKRBIO, LTD
WWW.LABCOMPLEX.COM
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89
86
90
110
95
96
86
99
87
100
102
103
103
110
87
105
106
108

89
90
96
99
99
87
103
107
109
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УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

109

Ukrorgsyntez, LTD

87
90
90
96
99
99
109

BIO TEST MED, LLC
Biola
Integrated Medical Group, LTD
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
MICROLIT
Ukrorgsyntez, LTD

Біотехнологічна хімія
MICROLIT
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

Biotechnology chemistry

Лабораторна техніка
для біотехнологічних лабораторій
MICROLIT
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Діалог Діагностікс, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Сартокарат, ТОВ
ТЕСПРО
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

87
88
89
89
90
93
96
99
99
102
103
107
108
109
109
110
110

ALSI-Chrom, LLC
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
CHEMLABORREACTIV, LTD
Dialogue Diagnostics, LLC
Fenix-SD, LTD
Integrated Medical Group, LTD
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
MICROLIT
PROSTO PRYLAD
Sartokarat, LTD
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD

88
91
96
98
99
99
103
110

ALSI LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
Integrated Medical Group, LTD
LABSVIT, LLC
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
Fenix-SD, LTD

90
90
99
103
109
110

BIO TEST MED, LLC
Biola
Fenix-SD, LTD
Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
UKRBIO, LTD
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88
91
96
98
99
99
103
110

Industrial biotechnology

Експрес-діагностика
BCM «Україна.»
MICROLIT

88
89
89
90
110
93
110
96
99
99
87
102
103
107
108
109
109

Biotechnology equipment

Промислові біотехнології
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ

90
90
96
99
99
87
109

Laboratory equipment
for biotechnology laboratories

Біотехнологічне обладнання
АЛСІ ЛТД, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
ЛАБСВІТ, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ

109

90
90
110
99
103
109

Rapid diagnostics
86
87

BCM «Ukraine.»
Biola
OFFICIAL CATALOGUE
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90
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Біола, ПП
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Діалог Діагностікс, ТОВ
ЕКСДІА ПЛЮС, ТОВ
ЛАБСВІТ, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
ТЕСПРО
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фармаско, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

90
91
93
94
98
99
99
99
103
107
109
109
109
110

Dialogue Diagnostics, LLC
EXDIA PLUS, LLC
LABSVIT, LLC
Lab-Universum, LTD
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
MICROLIT
Pharmasco, LTD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
TESPRO
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC

93
94
98
99
99
99
87
109
103
110
107
109
109
91

ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА

LABORATORY MEDICINE

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

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

Snibe
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Біо-Рад
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Діалог Діагностікс, ТОВ
ЕМПІРІКА, ТОВ
Ерба Діагностікс Україна
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
Інтермедика
КСЕЛЬМЕД-УКРАЇНА, ТОВ
ЛАБВІТА, ТОВ
ЛАБІКС, ТОВ
Лабораторія Гранум, ТОВ
ЛАБСВІТ, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
МК Квертімед-Україна, ТОВ
ПРОМО-МЕД, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Реагент, ПрАТ
Сартокарат, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СКАЙ МЕДИКА, ТОВ
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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87
88
88
89
90
90
90
91
91
93
94
94
95
96
96
97
97
97
98
98
99
99
99
100
101
102
102
102
103
104
104

ALSI LTD
ALSI-Chrom, LLC
ALT UKRAINE LTD, LLC
BIO TEST MED, LLC
Biola
Bio-Rad Laboratories
CHEMLABORREACTIV, LTD
Dialogue Diagnostics, LLC
EMPIRICA LLC, Medical Company
Erba Diagnostics Ukraine
IKF Service Plus
Integrated Medical Group, LTD
Intermedica
KSELMED-UKRAINE, LTD
LABIX, LTD
Laboratory Granum, LTD
LABSVIT, LLC
Lab-Universum, LTD
Labvita, LLC
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
PROMO-MED, LTD
PROSTO PRYLAD
Reagent, PJSC
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
SHІDNO-UKRAINSKA TORGІVELNA KOMPANIIA, LTD
Simesta VAAL, LLC
SKY MEDIСA, LTD
WWW.LABCOMPLEX.COM

88
88
89
90
90
90
110
93
94
94
95
96
96
97
97
98
98
99
97
99
99
100
101
102
102
102
103
110
106
104
104
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СОК ТРЕЙД
СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
Терра-Мед, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
ТІСКОМСЕРВІС-ПЛЮС, ТОВ
УКР ДІАГНОСТИКА, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

105
106
107
107
107
108
108
109
109
110
110

Snibe
SocTrade
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
Terra-Med, LTD
TESPRO
TISKOMSERVIS-PLUS, LTD
UKR DIAGNOSTIKA, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD

90
92
94
95
98
99
99
102
104
105
105
105
106
107
109
110

BIO TEST MED, LLC
CHEMLABORREACTIV, LTD
EXIMKARGOTRADE, LTD
IKF Service Plus
Laboratory Granum, LTD
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
PROSTO PRYLAD
Simesta VAAL, LLC
Smart Med
SocTrade
Steklopribor, PJSC
TESPRO
THERMOENGINEERING, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VOLES, Trade House, LTD

Лабораторні меблі, посуд
Біо Тест Мед, ТОВ
ВОЛЕС, ТД, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
Лабораторія Гранум, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
Смарт Мед
СОК ТРЕЙД
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ТЕСПРО
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

Laboratory furniture, ware

Хімічні реактиви, витратні матеріали
та тест-системи
BCM «Україна.»
LGC Standards Sp. z o.o.
АЛСІ ЛТД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
ВОЛЕС, ТД, ТОВ
Групотест, ПП
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ЕМПІРІКА, ТОВ
Ерба Діагностікс Україна
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
Інтермедика
КСЕЛЬМЕД-УКРАЇНА, ТОВ
ЛАБВІТА, ТОВ
ЛАБІКС, ТОВ
Лабораторія Гранум, ТОВ
ЛАБСВІТ, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
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87
105
107
107
107
108
108
109
109
91
91
90
110
94
95
98
99
99
102
104
105
105
105
107
107
109
92

Chemical reagents,
consumables and test systems
86
86
88
90
91
92
92
94
94
94
95
96
96
97
97
97
98
98
99
99

ALSI LTD
BCM «Ukraine.»
BIO TEST MED, LLC
CHEMLABORREACTIV, LTD
EMPIRICA LLC, Medical Company
Erba Diagnostics Ukraine
EXIMKARGOTRADE, LTD
Grupotest, PE
IKF Service Plus
Integrated Medical Group, LTD
Intermedica
KSELMED-UKRAINE, LTD
LABIX, LTD
Laboratory Granum, LTD
LABSVIT, LLC
Lab-Universum, LTD
Labvita, LLC
LGC Standards Sp. z o.o.
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
OFFICIAL CATALOGUE

•

88
86
90
110
94
94
94
92
95
96
96
97
97
98
98
99
97
86
99
99
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
МК Квертімед-Україна, ТОВ
ПРОМО-МЕД, ТОВ
Реагент, ПрАТ
САНІМЕД-М, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СКАЙ МЕДИКА, ТОВ
СОК ТРЕЙД
СХІДНО-УКРАЇНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ, ТОВ
Терра-Мед, ТОВ
ТЕСПРО
ТІСКОМСЕРВІС-ПЛЮС, ТОВ
УКР ДІАГНОСТИКА, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фармаско, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

99
100
101
102
102
102
103
104
104
105
106
107
107
108
108
109
109
109
110

Спецодяг, засоби індивідуального
захисту, дезінфекційні засоби
ВОЛЕС, ТД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ

92
99
104

Macrolab, LTD
Simesta VAAL, LLC
VOLES, Trade House, LTD

86
94
95
97
99
99
103
104
105
107
108
108
109

EXIMKARGOTRADE, LTD
IKF Service Plus
KNF Neuberger GmbH
Lab-Universum, LTD
Labvita, LLC
Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
Simesta VAAL, LLC
SocTrade
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
TISKOMSERVIS-PLUS, LTD
UKRBIO, LTD

Автоматизація медичних лабораторій

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
TerraLab IT

99
103
106

Automation of medical laboratories
86
87
90
90

•

94
95
86
99
97
99
103
104
105
107
108
108
109

Information technology,
software
99
103
106

BCM «Україна.»
Snibe
Біола, ПП
Біо-Рад

99
104
92

Equipping of mobile laboratories

Інформаційні технології,
програмне забезпечення
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
ТерраЛаб Ай Ті

100
101
109
102
102
102
103
106
104
104
105
107
107
108
108
109
109
91
92

Special clothing, personal protective
equipment, disinfectants

Оснащення мобільних лабораторій
KNF Neuberger GmbH
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
ЛАБВІТА, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СОК ТРЕЙД
ТЕСПРО
Технопролаб, ТОВ
ТІСКОМСЕРВІС-ПЛЮС, ТОВ
УКРБІО, ТОВ

Medigran Ukraine
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
Pharmasco, LTD
PROMO-MED, LTD
Reagent, PJSC
SANIMED, LTD
ServiceLab, LLC
SHІDNO-UKRAINSKA TORGІVELNA KOMPANIIA, LTD
Simesta VAAL, LLC
SKY MEDIСA, LTD
SocTrade
Terra-Med, LTD
TESPRO
TISKOMSERVIS-PLUS, LTD
UKR DIAGNOSTIKA, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VOLES, Trade House, LTD

BCM «Ukraine.»
Biola
Bio-Rad Laboratories
Erba Diagnostics Ukraine
WWW.LABCOMPLEX.COM

86
90
90
94
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ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Ерба Діагностікс Україна
ЛАБВІТА, ТОВ
ЛАБСВІТ, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
СОК ТРЕЙД
ТерраЛаб Ай Ті
УКРБІО, ТОВ

91
91
94
97
98
99
99
101
103
105
106
109

Стандартизація та сертифікація
медичних лабораторій
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Міжнародна школа технічного
законодавства та управління якістю, ТОВ
СОК ТРЕЙД

62

WWW.LABCOMPLEX.COM

98
97
99
99
101
103
87
105
106
109
91
91

Standardization and certification of medical
laboratories
99
100
105

ІНШЕ
LGC Standards Sp. z o.o.
Вента Лаб, ТОВ
Глобал Транслейшн Сервісез 1+1
Міжнародна школа технічного
законодавства та управління якістю, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
Салютіс Прінт
Сартокарат, ТОВ
Спілка Автоматизаторів Бізнесу
Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
ТерраЛаб Ай Ті
ТЕСПРО
ШимЮкрейн, ТОВ

LABSVIT, LLC
Labvita, LLC
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
Sartokarat, LTD
Snibe
SocTrade
TerraLab IT
UKRBIO, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD

Intemational school of Technical
Legislation and Quality management, LLC
Macrolab, LTD
SocTrade

100
99
105

OTHER
86
91
92
100
100
102
103
105
106
106
107
110

Global Translation Services 1+1
Intemational school of Technical
Legislation and Quality management, LLC
LGC Standards Sp. z o.o.
MixLab, LLC
Salutis Print
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
STD, LTD
TerraLab IT
TESPRO
Union of Business Automation
Venta Lab, LLC

OFFICIAL CATALOGUE

•

92
100
86
100
102
103
110
106
106
107
105
91

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Аналітичне, вимірювальне,
випробувальне обладнання та прилади;
Загальнолабораторне обладнання;
Інструменти, витратні матеріали;
Комплексні рішення у різних
галузях промисловості,
науково-дослідної сфери та медицини:
Для харчової промисловості
INTERTECH Corporation
MICROLIT
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
МІКСЛАБ, ТОВ
ПРОБІОВЕТ, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
САНІМЕД-М, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СОК ТРЕЙД
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

For food industry
86
87
87
88
89
89
90
90
91
93
94
95
95
96
99
99
100
100
101
102
102
103
104
105
105
106
107
107
108
109
109
110
110

Для аграрної галузі
INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Analytical, measuring, test equipment
and devices;
laboratory equipment;
tools, consumables;
complex solutions in various
industries, research sphere and
medicine:
ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Biola
DKTB TEP, Joint Stock Company
EXIMKARGOTRADE, LTD
Fenix-SD, LTD
IDEALAB
IKF Service Plus
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
MICROLIT
MixLab, LLC
PROBIOVET, LLC
PROSTO PRYLAD
SANIMED, LTD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
Simesta VAAL, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
Steklopribor, PJSC
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC

88
89
89
90
90
93
94
110
95
95
96
86
99
99
100
87
100
101
102
102
103
110
104
87
105
105
107
107
108
106
109
109
91

For agrarian sector
86
87
88
89

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC

88
89
89
90
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
САНІМЕД-М, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СОК ТРЕЙД
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

89
90
90
91
93
94
95
96
99
100
102
102
103
104
105
105
106
107
107
108
109
110
110
110

Biola
CHEMLABORREACTIV, LTD
DKTB TEP, Joint Stock Company
EXIMKARGOTRADE, LTD
Fenix-SD, LTD
IDEALAB
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
MixLab, LLC
PROSTO PRYLAD
SANIMED, LTD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
Simesta VAAL, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
Steklopribor, PJSC
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC

86
87
87
88
89
89
90
90
90
91
94
95
95
96
99
99
100
101
102
102
103
104
105
106
107

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Biola
Bio-Rad Laboratories
CHEMLABORREACTIV, LTD
EXIMKARGOTRADE, LTD
Fenix-SD, LTD
IDEALAB
IKF Service Plus
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
MICROLIT
MixLab, LLC
PROBIOVET, LLC
PROSTO PRYLAD
SANIMED, LTD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
Simesta VAAL, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade

Для фармацевтичної промисловості
INTERTECH Corporation
MICROLIT
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Біо-Рад
Вента Лаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
ПРОБІОВЕТ, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
САНІМЕД-М, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СОК ТРЕЙД
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ТЕСПРО
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90
110
93
94
110
95
96
86
99
100
102
102
103
110
104
87
105
105
107
107
108
106
109
91

For pharmaceutical industry
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88
89
89
90
90
90
110
94
110
95
95
96
86
99
99
87
100
101
102
102
103
110
104
87
105
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Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

107
108
109
109
110
110
110

Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC

86
87
88
89
90
90
90
91
91
92
92
93
94
94
94
96
97
97
97
98
98
99
99
99
100
101
101
102
102
102
102
103
103
104
104
105
106
106
107
107
107
108

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
BCM «Ukraine.»
BIO TEST MED, LLC
Biola
Bio-Rad Laboratories
CHEMLABORREACTIV, LTD
Dialogue Diagnostics, LLC
EMPIRICA LLC, Medical Company
Erba Diagnostics Ukraine
EXDIA PLUS, LLC
Fenix-SD, LTD
Grupotest, PE
Integrated Medical Group, LTD
KSELMED-UKRAINE, LTD
LABIX, LTD
Laboratory Granum, LTD
LABSVIT, LLC
Lab-Universum, LTD
Labvita, LLC
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
PROBIOVET, LLC
PROMO-MED, LTD
PROSTO PRYLAD
Reagent, PJSC
SANIMED, LTD
Sartokarat, LTD
ServiceLab, LLC
ShimUkraine, LLC
Simesta VAAL, LLC
SKY MEDIСA, LTD
Snibe
SocTrade
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TerraLab IT
Terra-Med, LTD
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD

88
89
86
90
90
90
110
93
94
94
94
110
92
96
97
97
98
98
99
97
99
99
100
101
101
102
102
102
102
103
103
110
104
104
87
105
107
106
107
107
108
106
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Для лабораторної медицини
BCM «Україна.»
Snibe
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Біо-Рад
ВЕГА МЕДІКА, ТОВ
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
ВОЛЕС, ТД, ТОВ
Групотест, ПП
Діалог Діагностікс, ТОВ
ЕКСДІА ПЛЮС, ТОВ
ЕМПІРІКА, ТОВ
Ерба Діагностікс Україна
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
КСЕЛЬМЕД-УКРАЇНА, ТОВ
ЛАБВІТА, ТОВ
ЛАБІКС, ТОВ
Лабораторія Гранум, ТОВ
ЛАБСВІТ, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
МК Квертімед-Україна, ТОВ
ПРОБІОВЕТ, ТОВ
ПРОМО-МЕД, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Реагент, ПрАТ
САНІМЕД-М, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СКАЙ МЕДИКА, ТОВ
СОК ТРЕЙД
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ТерраЛаб Ай Ті
Терра-Мед, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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107
107
108
106
109
109
91

For laboratory medicine
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ТІСКОМСЕРВІС-ПЛЮС, ТОВ
УКР ДІАГНОСТИКА, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

108
108
109
109
110
110
110

TISKOMSERVIS-PLUS, LTD
UKR DIAGNOSTIKA, LLC
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
VEGA MEDICA, LTD
VOLES, Trade House, LTD

86
87
88
89
91
94
99
100
103
105
106
107
108
110
110

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
EXIMKARGOTRADE, LTD
Fenix-SD, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
MixLab, LLC
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Steklopribor, PJSC
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD
Venta Lab, LLC

86
87
91
94
99
102
103
105
106
108
110
110

EXIMKARGOTRADE, LTD
Fenix-SD, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
PROSTO PRYLAD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Steklopribor, PJSC
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD
Venta Lab, LLC

Для металургії
INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

For metallurgy

Для машинобудування
INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
Вента Лаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Сартокарат, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ
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88
89
94
110
86
99
100
103
110
87
105
107
108
106
91

For mechanical engineering

Для хімічної промисловості
INTERTECH Corporation
MICROLIT
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Біо-Рад
Вента Лаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ
ЛАЙТДЖИН

108
108
109
109
91
91
92

94
110
86
99
102
103
110
87
105
108
106
91

For chemical industry
86
87
87
88
89
90
90
90
91
94
95
99

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
BIO TEST MED, LLC
Biola
Bio-Rad Laboratories
EXIMKARGOTRADE, LTD
Fenix-SD, LTD
IDEALAB
INTERTECH Corporation
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
MICROLIT
OFFICIAL CATALOGUE

88
89
90
90
90
94
110
95
86
99
99
87
•
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МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
ПРОБІОВЕТ, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СОК ТРЕЙД
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

99
100
101
102
103
103
104
105
105
106
107
107
108
109
110
110

Для ТЕК і нафтогазової промисловості
INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Сартокарат, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СОК ТРЕЙД
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

100
101
102
103
103
110
104
87
105
105
107
107
108
106
109
91

For fuel and energy complex, oil and gas industry
86
87
88
89
91
93
94
95
99
100
102
103
105
105
108
109
110
110

Для ветеринарії
INTERTECH Corporation
MICROLIT
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Біо-Рад
Вектор-Бест-Україна, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ
ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ

MixLab, LLC
PROBIOVET, LLC
PROSTO PRYLAD
Sartokarat, LTD
ServiceLab, LLC
ShimUkraine, LLC
Simesta VAAL, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
Steklopribor, PJSC
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC
ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
DKTB TEP, Joint Stock Company
EXIMKARGOTRADE, LTD
Fenix-SD, LTD
IDEALAB
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
MixLab, LLC
PROSTO PRYLAD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
Steklopribor, PJSC
Teсhnoprolab, LLC
Ukrorgsyntez, LTD
Venta Lab, LLC

88
89
93
94
110
95
86
99
100
102
103
110
87
105
105
108
109
91

For veterinarian sector
86
87
87
88
89
89
90
90
90
91
91
94
95
95

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Biola
Bio-Rad Laboratories
EXIMKARGOTRADE, LTD
Fenix-SD, LTD
IDEALAB
IKF Service Plus
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
Laboratory Granum, LTD
LABSVIT, LLC
WWW.LABCOMPLEX.COM

88
89
89
90
90
90
94
110
95
95
96
86
97
98
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Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
Лабораторія Гранум, ТОВ
ЛАБСВІТ, ТОВ
Лаб-Універсум, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
МІКСЛАБ, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
САНІМЕД-М, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКРБІО, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

96
98
98
99
99
99
100
100
101
102
102
103
103
104
106
107
107
108
109
109
110
110

Lab-Universum, LTD
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
MICROLIT
MixLab, LLC
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
PROSTO PRYLAD
SANIMED, LTD
Sartokarat, LTD
ServiceLab, LLC
ShimUkraine, LLC
Simesta VAAL, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD
UKRBIO, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
Venta Lab, LLC

86
87
87
88
89
90
90
91
93
94
95
96
97
99
99
100
100
101
102
103
103
106
107
107
108
109
110

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
BIO TEST MED, LLC
Biola
DKTB TEP, Joint Stock Company
EXIMKARGOTRADE, LTD
Fenix-SD, LTD
IDEALAB
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
Labvita, LLC
LIGHTGENE
Macrolab, LTD
Medigran Ukraine
MICROLIT
MixLab, LLC
MK Kvertimed-Ukraine, LTD
PROSTO PRYLAD
Sartokarat, LTD
ServiceLab, LLC
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD
Ukrorgsyntez, LTD

Для науки та освіти
INTERTECH Corporation
MICROLIT
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
ІДЕАЛАБ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
ЛАБВІТА, ТОВ
ЛАЙТДЖИН
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Медігран Україна
МІКСЛАБ, ТОВ
МК Квертімед-Україна, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
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99
99
99
100
87
100
101
102
102
103
103
110
104
87
107
107
108
106
109
109
91
91

For science and education

OFFICIAL CATALOGUE

•

88
89
90
90
93
94
110
95
96
86
97
99
99
100
87
100
101
102
103
103
110
87
107
107
108
106
109
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ШимЮкрейн, ТОВ

110

Venta Lab, LLC

86
87
87
88
89
90
90
90
91
95
96
99
100
102
103
104
105
106
107
108
110
110

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
BIO TEST MED, LLC
Biola
Bio-Rad Laboratories
Fenix-SD, LTD
IDEALAB
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
MICROLIT
MixLab, LLC
PROSTO PRYLAD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
Simesta VAAL, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
SocTrade
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD
Venta Lab, LLC

86
87
89
89
90
90
91
93
99
102
103
105
105
106
107
107
108
110
110

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BIO TEST MED, LLC
Biola
DKTB TEP, Joint Stock Company
Fenix-SD, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
PROSTO PRYLAD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
SocTrade
Steklopribor, PJSC
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
THERMOENGINEERING, LTD
Venta Lab, LLC

Для екологічного контролю
INTERTECH Corporation
MICROLIT
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Біо-Рад
Вента Лаб, ТОВ
ІДЕАЛАБ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Сартокарат, ТОВ
Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
СОК ТРЕЙД
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

For environmental monitoring

Для стандартизації і метрології
INTERTECH Corporation
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
Біола, ПП
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Сартокарат, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
СОК ТРЕЙД
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
ТЕСПРО
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Технопролаб, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

88
89
90
90
90
110
95
96
86
99
87
100
102
103
110
104
87
105
107
108
106
91

For standardization and metrology

Для геології та геологорозвідки
INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ

91

87
89
89
90
90
93
110
86
99
102
103
110
105
105
107
107
108
106
91

For geology and exploration
86
87
91
99

Fenix-SD, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
MixLab, LLC

110
86
99
100
WWW.LABCOMPLEX.COM
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МІКСЛАБ, ТОВ
ПРОСТО ПРИЛАД
Сартокарат, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

100
102
103
110
110

PROSTO PRYLAD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Venta Lab, LLC

Для гірничовидобувної промисловості
INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

For mining industry

86
87
88
89
91
99
100
103
105
106
107
110
110

Для водопідготовки та водоочищення
INTERTECH Corporation
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
Біо-Рад
Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
САНІМЕД-М, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
ТЕСПРО
Технопролаб, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
Fenix-SD, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
MixLab, LLC
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Steklopribor, PJSC
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
THERMOENGINEERING, LTD
Venta Lab, LLC
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
Bio-Rad Laboratories
Fenix-SD, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
MixLab, LLC
SANIMED, LTD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
TESPRO
Teсhnoprolab, LLC
Venta Lab, LLC

86
88
89
90
95
96
99
103
103
108
110
110

ALSI LTD
ALT UKRAINE LTD, LLC
BIO TEST MED, LLC
Fenix-SD, LTD
IDEALAB
Integrated Medical Group, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
ServiceLab, LLC
ShimUkraine, LLC
Teсhnoprolab, LLC
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89
89
90
110
86
99
100
102
103
110
107
108
91

For criminology

Для оборонно-промислового комплексу
INTERTECH Corporation

88
89
110
86
99
100
103
110
87
105
107
106
91

For water preparation and water purification
86
89
89
90
91
99
100
102
103
107
108
110
110

Для криміналістики
INTERTECH Corporation
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Біо Тест Мед, ТОВ
ІДЕАЛАБ
Інтегрейтед медікал груп, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
СЕРВІСЛАБ, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

102
103
110
87
91

88
89
90
110
95
96
86
99
103
103
110
108

For defense industrial complex
86

Fenix-SD, LTD
OFFICIAL CATALOGUE

110
•
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Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Склоприлад, ПрАТ
Технопролаб, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

91
99
103
105
108
110
110

Для електроніки,
електротехніки, приладобудування
INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
ДКТБ ТЕП, ПрАТ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

86
87
88
91
93
99
103
108
110
110
86
87
91
99
103
106
107
110
110

Fenix-SD, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
THERMOENGINEERING, LTD
Venta Lab, LLC

86
87
88
91
99
103
110
110

ALSI LTD
Fenix-SD, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Venta Lab, LLC

Інше

•

OFFICIAL CATALOGUE

88
93
110
86
99
103
110
87
108
91
110
86
99
103
110
87
107
106
91

For light industry

BCM «Україна.»
86
INTERTECH Corporation
86
LGC Standards Sp. z o.o.
86
Біола, ПП
90
Євроакадемія, Навчально-Консультаційний Центр 95
ЖЕСТ, Українсько-французька компанія
95
ШимЮкрейн, ТОВ
110

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

ALSI LTD
DKTB TEP, Joint Stock Company
Fenix-SD, LTD
INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
SIMVOLT, market of measuring equipment
Teсhnoprolab, LLC
Venta Lab, LLC

For building industry

Для легкої промисловості
INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
АЛСІ ЛТД, ТОВ
Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

86
99
103
110
105
108
91

For electronics, electrical,
instrumentation

Для будівельної промисловості
INTERTECH Corporation
SIMVOLT, маркет вимірювальних приладів
Вента Лаб, ТОВ
МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Фенікс-СД, ТОВ
ШимЮкрейн, ТОВ

INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
Steklopribor, PJSC
Teсhnoprolab, LLC
Venta Lab, LLC

88
110
86
99
103
110
87
91

Other
BCM «Ukraine.»
Biola
EuroAcademia, Training and Consulting Center
GEST, Ukrainian-French company
INTERTECH Corporation
LGC Standards Sp. z o.o.
ShimUkraine, LLC
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ IX МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ
ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS
OF THE IX INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR
THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO
Виробниче та невиробниче обладнання
ECI Packaging Ltd (USA)
PARLE ELIZABETH TOOLS PVT, LTD
ZETA Biopharma GmbH
БВТ Україна, ТОВ
Бютлер&Партнер, ТОВ
КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, ТОВ
ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ
Ледум, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
МК ІНЖИНІРИНГ
НЕРЕКС, ПП
ОМАГ С.Р.Л.
СЕФАР
СП КБТ, ТОВ
Турія, компанія, ТОВ
ФАРМПРОМ, ПС, ТОВ
ФармФільтр
ФІЛТ-ТЕК, ТОВ
ХімМікс, ТОВ
Центр Валідації
Штайнер-Україна

115
117
117
119
120
121
122
122
123
124
125
125
127
128
130
132
132
133
133
134
134

Сировина, інгредієнти

Упаковка та пакувальне обладнання
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120
119
115
132
133
121
133
122
122
123
124
125
125
117
132
127
128
134
130
134
117

Raw materials, components

Changzhou Yuanda Pharmaceutical Chemical Co., LTD 114
HARKE Pharma GmbH
115
IMCoPharma
116
AAPL Solutions
ECI Packaging Ltd (USA)
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., LTD
PARLE ELIZABETH TOOLS PVT, LTD
ROMMELAG ENGINEERING
Бютлер&Партнер, ТОВ
КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, ТОВ
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
МК ІНЖИНІРИНГ
ОМАГ С.Р.Л.
Турія, компанія, ТОВ
Фарммаш

Production and non-production equipment
Butler&Partner, LLC
BWT Ukraine, LTD
ECI Packaging Ltd (USA)
FARMPROM, IC, LLC
Filt-Tec, LLC
Kabelfarmtehnika, LTD
KhimMix, LTD
Lab-service
Ledum, LLC
Michael Kurako, LTD
MK ENGINEERING
Nerex
OMAG S.R.L.
PARLE ELIZABETH TOOLS PVT, LTD
PharmFilter
SEFAR AG
SP KBT, LLC
Steiner Ukraine
Turiya Company, LLC
Validation Center
ZETA Biopharma GmbH

Changzhou Yuanda Pharmaceutical Chemical Co., LTD 114
HARKE Pharma GmbH
115
IMCoPharma
116

Packing and packing equipment
114
115
116
117
117
120
121
122
123
124
125
130
132

AAPL Solutions
Butler&Partner, LLC
CITMED, LTD
ECI Packaging Ltd (USA)
Farmmash
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., LTD
Kabelfarmtehnika, LTD
Michael Kurako, LTD
MK ENGINEERING
OMAG S.R.L.
PARLE ELIZABETH TOOLS PVT, LTD
ROMMELAG ENGINEERING
Steiner Ukraine
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114
120
122
115
132
116
121
123
124
125
117
117
134
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Штайнер-Україна

134

Turiya Company, LLC

119
122
125

BWT Ukraine, LTD
Lab-service
Nerex

133

Filt-Tec, LLC

119
120
122
123
128
132
134

Butler&Partner, LLC
BWT Ukraine, LTD
CITMED, LTD
FARMPROM, IC, LLC
Michael Kurako, LTD
SP KBT, LLC
Steiner Ukraine

117
119
122
123
133

BWT Ukraine, LTD
CITMED, LTD
Filt-Tec, LLC
Michael Kurako, LTD
WIPOTEC-OCS GmbH

117
120
121
122
123
124
127
130

Butler&Partner, LLC
Eurojet, LTD
Lab-service
Michael Kurako, LTD
MK ENGINEERING
SISTEMA LTD
Turiya Company, LLC
WIPOTEC-OCS GmbH

Вода і водопідготовка
БВТ Україна, ТОВ
ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ
НЕРЕКС, ПП

Water and water supply and treatment

Вентиляція, кондиціювання
ФІЛТ-ТЕК, ТОВ

Аналітичне обладнання
для фармацевтичної промисловості
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120
121
122
123
124
127
130
117

Cleaning and disinfection
119
122
123
124
128

INTERTECH Corporation
OtiPharm research, LLC
PARLE ELIZABETH TOOLS PVT, LTD
АЛСІ ЛТД, ТОВ
АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
Аналітек, ТОВ
БВТ Україна, ТОВ

119
122
133
123
117

Marking equipment

Клінінг та дезінфекція
БВТ Україна, ТОВ
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
МІЛЄ
СП КБТ, ТОВ

120
119
122
132
123
128
134

Quality control equipment

Маркувальне обладнання
WIPOTEC-OCS GmbH
Бютлер&Партнер, ТОВ
Євроджет, ТОВ
ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
МК ІНЖИНІРИНГ
СИСТЕМА ЛТД, ТОВ
Турія, компанія, ТОВ

133

“Clean Rooms” Technologies

Устаткування для контролю якості
WIPOTEC-OCS GmbH
БВТ Україна, ТОВ
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
ФІЛТ-ТЕК, ТОВ

119
122
125

Ventilation and air conditioning

Технології «Чистих приміщень»
БВТ Україна, ТОВ
Бютлер&Партнер, ТОВ
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
СП КБТ, ТОВ
ФАРМПРОМ, ПС, ТОВ
Штайнер-Україна

130

BWT Ukraine, LTD
CITMED, LTD
Michael Kurako, LTD
Miele
SP KBT, LLC

119
122
123
124
128

Analytical equipment for
pharmaceutical industry
116
116
117
118
118
118
119
119

ALSI LTD
ALSI-Chrom, LLC
ALT UKRAINE LTD, LLC
Analytec, LTD
BWT Ukraine, LTD
CHEMLABORREACTIV, LTD
Fenix-SD, LTD
Filt-Tec, LLC
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA

118
118
118
119
119
133
132
133
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МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
МІКСЛАБ, ТОВ
МІЛЄ
ОМАГ С.Р.Л.
ПРОБІОВЕТ, ТОВ
Сартокарат, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Фенікс-СД, ТОВ
ФІЛТ-ТЕК, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
Центр Валідації
ШимЮкрейн, ТОВ

122
123
124
124
125
126
126
129
131
132
133
133
134
134

INTERTECH Corporation
Macrolab, LTD
Michael Kurako, LTD
Miele
MixLab, LLC
OMAG S.R.L.
OtiPharm research, LLC
PARLE ELIZABETH TOOLS PVT, LTD
PROBIOVET, LLC
Sartokarat, LTD
ShimUkraine, LLC
Teсhnoprolab, LLC
Ukrorgsyntez, LTD
Validation Center

116
117
117
120
121
121
124
124
125
127
128
128
129
130
131
132

Eurojet, LTD
Kabelfarmtehnika, LTD
Miele
MK ENGINEERING
Novafilter Technology
OtiPharm research, LLC
PARLE ELIZABETH TOOLS PVT, LTD
PharmFilter
SEFAR AG
SocTrade
Technowagy, Plant of weighing and dosing equipment
Ukrainian Scientific Institute of Certification, LTD
UKRMEDCERT, LTD
Union of Business Automation
Vialek
WIPOTEC-OCS GmbH

Інше
OtiPharm research, LLC
PARLE ELIZABETH TOOLS PVT, LTD
WIPOTEC-OCS GmbH
ВІАЛЕК, Група компаній
Євроджет, ТОВ
КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, ТОВ
МІЛЄ
МК ІНЖИНІРИНГ
Новафілтер Технолоджі
СЕФАР
СОК ТРЕЙД
Спілка Автоматизаторів Бізнесу
Техноваги, Завод ваг і дозаторів
Український Науковий Інститут Сертифікації, ТОВ
УКРМЕДСЕРТ, ТОВ
ФармФільтр
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122
123
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125
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117
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126
134
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131
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121
121
124
124
125
116
117
132
127
128
129
130
131
128
120
117
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BCM «Україна.»
BCM «Ukraine.»
Україна, 76011, м. Івано-Франківськ,
площа Європейська, 5/2
5/2, Yevropejs`ka square,
Ivano-Frankivsk, 76011, Ukraine
+38 (050) 887-44-50
+38 (067) 887-44-50
info@bcmukraine.com.ua
www.bcmukraine.com.ua

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

INTERTECH Corporation
Україна, 01011, м. Київ,
вул. Рибальська, 2, оф. 304
Off. 304, 2, Rybalska Str.,
Kyiv, 01011, Ukraine
+380 (44) 230-23-73
info@intertech-corp.com.ua
www.intertech-corp.ru

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
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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.

KNF Neuberger GmbH
3, Alter Weg, Freiburg, 79112, Germany
+49 (7664) 59-090
info@knf.de
www.knf.de

Представлена торгова марка: KNF.
Розробник та виробник мембранних насосів та систем
для газів та рідин.
Developer and manufacturer of diaphragm pumps and systems
for gases and liquids.

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

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

MICROLIT
629, Pakramau, Kursi Road-226026, Lucknow, India
+91 (991) 996-33-76
aviral@microlit.com
www.microlit.com

Представлена торгова марка: Microlit.
Microlit є одним з провідних світових виробників та
експортерів лабораторних інструментів для обробки
рідин. Ми розробляємо високоточні інструменти
для обробки рідини для провідних лабораторій
світу. Наш асортимент включає в себе диспенсери
для пляшечок, електронні бюретки, мікропіпетки,
мініатюрні мікропіпетки та електронні інструменти для
наповнювання піпеткою, включаючи аксесуари, такі як
підставки. Ми є сертифікованою компанією ISO 9001: 2008
та ISO 13485:2003. Наші продукти мають сертифікацію CE
та відкалібровані відповідно до ISO 8655 у нашій власній
лабораторії, яка була акредитована NABL (індійським
органом влади) відповідно до стандарту ISO 17025. З
1991 року ми побудували надійну мережу споживачів у
65 країнах світу і визнані гідною та надійною компанією у
галузі охорони здоров’я та науки в усьому світі.
Microlit is one the world’s top manufacturers & exporters
of Laboratory Liquid Handling Instruments. We design and
develop high precision liquid handling instruments for leading
laboratories of the world. Our product range includes Bottle
Top Dispensers, Electronic Burettes, Micropipettes, Miniature
Micropipettes and Electronic Pipette Filling Instruments
including accessories like Stands and Tips for Micropipettes.
We are an ISO 9001:2008 & ISO 13485:2003 certified company.
Our products have CE certification and are calibrated as per ISO
8655 in our in-house laboratory, which has been accredited by
NABL (an Indian govt. body) as per ISO 17025.
We have built a trusted network of consumers in 65 countries
since 1991 and are recognized as a respected and dependable
brand in the healthcare and life sciences industry worldwide.
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SIMVOLT, маркет вимірювальних
приладів
SIMVOLT, market of measuring equipment
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 150
150, Zabolotnogo Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 221-93-73
+380 (44) 526-96-24
simvolt@gmail.com
www.simvolt.ua

SIMVOLT спеціалізується на продажi контрольновимірювальних приладів, а також пропонує
інтелектуальні рішення складних задач, пов’язаних з
автоматизацією технологічних процесів. В асортименті
SIMVOLT прилади для аналізу води, моніторингу і
контролю показників навколишнього середовища,
електровимірювальні прилади, комплектуючі для систем
автоматичного контролю та ін. Компанія є представником
провідних світових виробників вимірювальної техніки
DELTA OHM і Ezodo, співпрацює з Exotek-Instruments, СЕМ,
UNI-T, Gigahertz Solutions GmbH.
SIMVOLT is a Ukraine leading seller of portable measuring
instruments. We propose smart solutions for automation
of technological processes. We offer to our customers
instruments for measuring temperature, humidity, pressure,
air speed, environmental analysis and water analysis, electrical
appliances, parts and sensors for control systems. The company
is a distributor of leading manufacturers of measuring
instruments, such as DELTA OHM, Ezodo. We are working with
Exotek-Instruments, SEM, UNI-T, Gigahertz Solutions GmbH.

Snibe
21st floor, Block A, 1, Shenzhen software Industry Base,
No.1008, Keyuan Road, Nanshan
District, Shenzhen, China
+86 (755) 865-40-750
expo@snibe.com
www.snibe.com

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

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

Представлені торгові марки: SIGMA-ALDRICH, METTLER
TOLEDO, ESCO, EPPENDORF, BINDER, PHARMA TEST, LAUDA,
HEIDOLPH, GERHARDT.
Компанія «АЛСІ» ЛТД пропонує високочисті хімічні,
біохімічні реактиви, витратні матеріали, стандарти
та розчинники для хроматографії SIGMA-ALDRICH,
найсучасніше лабораторне обладнання світових
виробників: аналітичні ваги і прилади METTLER TOLEDO,
бокси біологічної безпеки, термостатичне обладнання
ESCO, центрифуги, автоматичні дозатори EPPENDORF,
інкубатори, кліматичні камери BINDER, системи для
випробувань лікарських препаратів PHARMA TEST, водяні
бані, кріотермостати LAUDA, обладнання для екстракції
та дистиляції GERHARDT. Постачання. Гарантія. Сервіс.
The company “ALSI” LTD offers a state of the art chemicals,
biochemical reagents, consumables, standards, and
chromatography solvents developed by SIGMA-ALDRICH,
modern laboratory equipment: analytical scales and instruments
METTLER TOLEDO, biosafety cabinets, thermostatic equipment
ESCO, centrifuges, automatic dispensers EPPENDORF,
incubators, climatic chambers BINDER, a system for drugs
testing PHARMA TEST, water bath, thermostatic equipment
LAUDA, equipment for the extraction and distillation Gerhardt.
Supply. Guarantee. Service.
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АЛСІ-ХРОМ, ТОВ
ALSI-Chrom, LLC
Україна, 01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 22/1, оф. 70
Off. 70, 22/1, Ivana Kudri Str., Kyiv, 01042, Ukraine
+380 (44) 521-95-40
+380 (44) 521-95-35
lab@alsichrom.com
www.alsichrom.com

Представлена торгова марка: Agilent Technologies.
Провідна українська компанія «АЛСІ-ХРОМ» офіційний
дистриб’ютор Agilent Technologies в Україні - лідер на
ринку високоточного аналітичного обладнання для
лабораторій. Більше 20-ти років надійної, професійної
роботи, досвід і знання фахівців компанії, світовий
рівень сервісної служби «АЛСІ-ХРОМ» забезпечують
замовникам гарантію ефективної роботи обладнання
в вирішенні складних аналітичних задач лабораторій.
«АЛСІ-ХРОМ» здійснює постачання та сервісне
обслуговування приладів для хімічного аналізу в таких
напрямках як: хроматографія газова і рідинна, масспектрометрія, молекулярна і атомна спектрометрія,
капілярний електрофорез, дослідження швидкості
розчинення пігулок і капсул. Для успішної роботи
великого парку встановленого обладнання важливе
місце в роботі фірми «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 - the official
distributor of Agilent Technologies in Ukraine - is a leader
in the market of high-precision analytical equipment for
laboratories. More than 20 years of reliable, professional
work, experience and knowledge of the company’s
specialists, the world-wide 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 company ALSI-Chrom
is providing customers with the necessary spare parts
and consumables. The company has a world-class service
that combines the experience and professional expertise
of the top-notch 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.
OFFICIAL CATALOGUE
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АЛТ УКРАЇНА ЛТД, ТОВ
ALT UKRAINE LTD, LLC
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4
4, Mitropolita Andreya Sheptitskogo Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 492-72-70
+380 (44) 492-72-71
info@alt.ua
www.alt.ua

Представлені торгові марки: Analytik Jena, Hitachi
High-Tech, Leica, Lighthouse Worldwide Solutions, Oxford
Instruments, BWB Technologies, Horiba, Quantachrome.
З моменту свого створення у 2008 році і дотепер
компанія «АЛТ Україна Лтд» є однією з найрозвиненіших
і найнадійніших компаній з впровадження передових
лабораторних технологій. Основним напрямком
діяльності компанії є підготовка та реалізація системних
рішень для лабораторій різного рівня і напрямків
діяльності.
Під «системними рішеннями» ми розуміємо комплексне
оснащення конкретної лабораторії:
- складним спеціалізованим та загальнолабораторним
обладнанням;
- лабораторними меблями, посудом, аксесуарами та
витратними матеріалами;
- методичну та сервісну (гарантійну і післягарантійну)
підтримку;
- впровадження в роботу лабораторій інформаційних
систем управління процесами;
- навчання персоналу лабораторії (як на базі замовника,
так і в нашому навчально-методичному центрі);
- проведення проектування, будівельних робіт,
внутрішнього оздоблення приміщень, допомога в
отриманні всіх необхідних дозвільних документів і
державної акредитації лабораторії.
Безсумнівною конкурентною перевагою нашої команди
є розуміння основних завдань, що стоять перед
нашими замовниками, і застосування максимально
ефективного і конструктивного підходу до їх успішного
вирішення.
Це досягається, з одного боку, завдяки високому
професіоналізму наших співробітників, з іншого боку, завдяки нашим надійним постачальникам, провідним
зарубіжним виробникам лабораторного обладнання і
матеріалів.
Since its inception in 2008 and till now, the company “ALT
Ukraine Ltd” is one of the most advanced and reliable companies
for introduction of advanced laboratory technologies. The
main direction of the company’s activity is the preparation and
implementation of system solutions for laboratories of different
levels and areas of activity.
Under the “system solutions” we mean the complex equipment
of a particular laboratory:
- complex specialized and general laboratory equipment;
- laboratory furniture, utensils, accessories and consumables;
- methodical and service (warranty and post-warranty) support;
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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- introduction into the work of laboratories of information
management systems processes;
- training of laboratory personnel (both on the basis of the
customer, and in our training center);
- designing, construction work, interior decoration of premises,
assistance in obtaining all necessary permits and state
accreditation of the laboratory.
Undoubted competitive advantage of our team is an
understanding of the main tasks facing our customers, and the
application of the most effective and constructive approach to
their successful solution.
This is achieved, on the one hand, by the high professionalism
of our employees, on the other hand - thanks to our reliable
suppliers, leading foreign manufacturers of laboratory
equipment and materials.

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.

WWW.LABCOMPLEX.COM

89

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

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

Біола, ПП
Biola

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

Біо Тест Мед, ТОВ
BIO TEST MED, LLC
Україна, 03037, м. Київ, пр-т В. Лобановського, 10-Б
10-B, V. Lobanovsky Ave., Kyiv, 03037, Ukraine
+380 (44) 248-46-25
info@biotestmed.com
www.sarstedt.com.ua

Забезпечення медзакладів
устаткуванням та
витратними матеріалами.

Представлені торгові марки: Сарштедт, Віріон\Серіон,
ЮС Оптікс.
Компанія «Біо Тест Мед» вже понад 10 років працює у
сфері комплексного забезпечення медичних закладів та
лабораторій.
Ми пропонуємо до Вашої уваги високоякісну продукцію
таких світових виробників, як Sarstedt та Virion\Serion.
В наш асортимент входять: системи для забору капілярної
та венозної крові, пластикові вироби для ПЛР-досліджень,
кріопробірки, ІФА-набори для ідентифікації інфекційних
захворювань, вироби для культуральних досліджень,
фільтраційні системи, шовний матеріал.
For more than 10 years “Bio Test Med” LLC works with medical
institutions and laboratories throughout Ukraine.
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We offer high-quality products of European producers, such as
Sarstedt and Virion\Serion.
Our product line includes: systems for capillary and venous
blood collection, plastic products for PCR research, cryo-tubes,
ELISA kits for authentication of infectious diseases, products for
tissue culture exploration, suture material, filtration systems.

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 в Україні.
Компанія R-Biopharm AG – всесвітньовідомий виробник високоякісних тест-систем для аналізу продовольчої сировини, продуктів харчування та кормів.
Ферментативний БіоАналіз, аналіз вітамінів та
амінокислот, сліди ксенобіотиків: мікотоксинів,
гормонів, анаболіків, антибіотиків, фікотоксинів, фальсифікації, ГМО, харчові алергени, матеріали ризику та
мікробіологія. Обладнання, програмне забезпечення,
витратні матеріали та аксесуари.
“Biola” Private Enterprise is working in the field of
implementation to laboratory practice of modern 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.

Біо-Рад
Bio-Rad Laboratories
3, boulevard Raymond Poincare,
Marne-La-Coquette, Île-de-France,
92430, France
+33 (147) 95-60-00
+33 (147) 41-91-33
www.bio-rad.com

Представлені торгові марки: Bio-Rad, Diamed, Biotest.
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Компанія Bio-Rad – визнаний світовий лідер у виробництві
обладнання та реактивів для лабораторної діагностики,
які використовуються в областях геноміки, протеоміки,
безпеки харчових продуктів, медичної діагностики.
Bio-Rad пропонує: цифрову крапельну ПЛР QX200,
ампліфікатори CFX96 Touch, лінійку хроматографічного
обладнання, системи переносу генів, спектрофотометри,
ІФА-аналізатори, горизонтальний і вертикальний електрофорез та ін.
Спектр контрольних матеріалів, діагностика цукрового
діабету, імунологічні тести для діагностики СНІДу,
аспергильозу та інших небезпечних інфекцій. Поживні та
селективні бактеріологічні середовища, ідентифікаційні
тести й автоматизовані системи для визначення
чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. Реагенти для
визначення груп крові.
Bio-Rad Laboratories – recognized world leader in the
manufacture of equipment and reagents for laboratory
diagnostics used in the fields of genomics, proteomics, food
safety, medical diagnostics.
Bio-Rad offers: Digital PCR dropping QX200, Thermocyclers
CFX96 Touch, line chromatographic equipment, gene transfer
systems, spectrophotometers, ELISA analyzer, horizontal and
vertical electrophoresis and others.
The range of material control, diagnosis of diabetes,
immunological tests for the diagnosis of AIDS, aspergillosis
and other dangerous infections. Selective nutritious and
bacteriological medium, identification and automated tests for
determining the sensitivity of microorganisms to antibiotics.
Reagents for determining blood groups.

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

Представлені торгові марки: Tosoh, Acon.
Будуєте сучасну лабораторію? Шукаєте новий
імунологічний аналізатор або аналізатор HbA1c?
Займаєтесь продажем глюкометрів та тест-смужок? – тоді
Вам саме до нас – компанії ВЕГА МЕДІКА! Ексклюзивний
дистриб`ютор світових лідерів у виробництві – компанії
Tosoh Corporation (Японія), Acon Laboratories inc. (США)
– пропонує вам імунологічні аналізатори, рідинні
хроматографічні аналізатори HbA1c та системи для
вимірювання глюкози крові, а також тест-системи та
розхідні матеріали до них.
Are you starting a new laboratory? Are you looking for a
new immunological analyzer or analyzer HbA1c? Do you
sale glucometers and test-strips? You’re the customer of
VEGA MEDICA! Exclusive distributor of worldwhide leaders in
manufacturing - Tosoh Corporation (Japan), Acon Laboratories
inc. (USA) proposes you immunological analyzers, HPLC
analyzers HbA1c, blood glucose monitoring systems and theirs
test-systems and consumables.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Вектор-Бест-Україна, ТОВ
VECTOR-BEST-UKRAINE, LLC
Україна, 02088, м. Київ,
вул. Дяченка, 20-А, оф. 154
Off. 154, 20-A, Dyachenko Str.,
Kyiv, 02088, Ukraine
+380 (44) 220-04-04
+380 (44) 220-04-05
vector@vbestua.com
www.vector-best.kiev.ua

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

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

Представлені торгові марки: IKA, Gerhardt, Atago,
Memmert, Zeutec, Horiba, Farmcomp, Huber, Rotronic,
SIEBTECHNIK.
ТОВ «Вента Лаб» пропонує сучасне загальнолабораторне
обладнання високої якості від провідних світових
виробників: Farmcomp (Фінляндія), IKA, KERN, BINDER,
Sigma Laborzentrifugen (Німеччина) та інші.
Це вологоміри, ваги (лабораторні, промислові,
аналізатори вологи), шафи сушильні, ВДК, електропастухи,
млини лабораторні, ексикатори, центрифуги лабораторні
та ін.
Якість послуг, надійність обладнання, відповідальність та
професіоналізм спеціалістів — головні принципи нашої
компанії з моменту її заснування.
WWW.LABCOMPLEX.COM

91

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

Venta Lab Ltd offers modern laboratory equipment of high
quality from the world’s leading manufacturers: Farmcomp
(Finland), IKA, KERN, BINDER, Sigma Laborzentrifugen
(Germany) and others.
These are moisture meters, scales (laboratory, industrial,
analytical and precision scales, moisture analyzers), drying
ovens, electric fences, laboratory mills, desiccator, laboratory
centrifuges, thermostats, water baths and others.
Quality, reliability, service and support have been the company’s
guiding principles since our founding.

ВОЛЕС, ТД, ТОВ
VOLES, Trade House, LTD
Україна, 04210, м. Київ,
пр-т Героїв Сталінграду, 2-Г, корпус 1
Pav. 1, 2-G, Geroev Stalingrada Ave.,
Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 581-11-38
sale@voles.com.ua
www.voles.com.ua

Компанії з цього каталогу мають можливість замовити до
5 сторінок перекладу у ПОДАРУНОК!
Global Translation Services 1+1 is an international translation
company having 11 years of experience in the market of
medical translation and interpretation services.
Over the course of its activities, the Company got audited for
the quality of its translation services by international auditors
on several occasions.
The experience, development and continuous education of GTS
1+1 qualified team have inspired to create our own language
courses for the healthcare professionals.
The companies in this catalogue may order up to 5 pages of
translation on a free basis as a BONUS!

Групотест, ПП
Grupotest, PE
Україна, 61001, м. Харків, пр-т Московський, 90-А, кв. 50
Apt. 50, 90-A, Moskovsky Ave., Kharkiv, 61001, Ukraine
+38 (050) 402-18-49
+380 (57) 717-50-44
+380 (44) 717-33-44
grupotest@ukr.net
www.grupotest.net
         

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

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

Global Translation Services 1+1 – міжнародна перекладацька компанія, що має 11 років досвіду роботи
у сфері медичних письмових та усних перекладів.
За свою практику компанія успішно пройшла ряд
міжнародних аудитів з якості перекладів.
Досвід, розвиток та постійне навчання професіоналів
команди GTS 1+1 надихнув до створення власних
навчальних мовних курсів для спеціалістів у сфері
охорони здоров’я.
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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».
Свідоцтво про Державну реєстрацію № 9912/2010 від
13.05.2015.
Сертифікат ISO № 027-15 від 23 березня 2015 року.
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 28.02.2017р.
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 № 027-15 as of 23/03/2015.
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.
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ДІАЛАБСЕРВІС, ТОВ
DIALABSERVIS, LTD

ДіаСис Діагностік Системс ГмбХ
DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Україна, 69057, м. Запоріжжя,
вул. 40-річчя Радянської України, 90-А
90-А, 40th anniversary of Soviet Ukraine Str.,
Zaporizhzhia, 69057, Ukraine
+38 (099) 233-86-51
+380 (61) 707-37-64
gsv@dontest.com

Представлені торгові марки: ERBA LACHEMA,
Діапроф-Мед.
ЕРБА ЛАХЕМА (Чеська Республіка) – відомий виробник
якісних біохімічних аналізаторів (Chem7, XL-200),
реагентів та контрольних матеріалів (Біо-Ла-Тест, Іму-ЛаТест) для клінічної біохімії; автоматичних гематологічних
аналізаторів Elite3, 5; діагностичних приладів (Лаура
та Лаура Смарт) та тест-смужок (ФАН) для аналізу сечі;
наборів, дисків та тест-смужок (Мікро-Ла-Тест) для
ідентифікації клінічно важливих мікроорганізмів; імуноферментних аналізаторів.
ERBA LACHEMA (Czech Republic) – famous producer of highquality biochemistry instruments (Chem7, XL-200), reagents
and controls (Bio-La-Test, Imu-La-Test) for clinical chemistry;
hematology analyzers Elte3,5; diagnostics instruments (Laura
and Laura Smart) and test-strips (PHAN) for urine analysis;
kits, disks and test-strips (Mikro-La-Test) for identification of
clinically important microorganisms, EIA analizers.

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

Компанія «Діалог Діагностікс» є офіційним представником
компаній Roche Diagnostics (Швейцарія), Sebia (Франція),
Becton Dickinson (США), Norma (Угорщина), Domel
(Словенія) – лідерів світового ринку у галузі виробництва
лабораторного обладнання. Компанія пропонує
широкий спектр товарів, необхідних для кожної сучасної
лабораторії, а саме: автоматичні аналізатори для
імунохімії, клінічної хімії, гематології, імуногістохімії, ПЛР
діагностики, діабетології, лабораторні модульні системи і
багато іншого.
Dialogue Diagnostics LLC is the official representative of such
companies as Roche Diagnostics (Switzerland) Sebia (France),
Becton Dickinson (USA), Norma (Hungary), Domel (Slovenia)
– global market leaders in the production of laboratory
equipment. The company offers a wide range of products,
which are required for every modern laboratory, namely
automatic analyzers for immunochemistry, clinical chemistry,
hematology, IHC, PCR diagnostics, diabetology, modular
systems and much more.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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9, Alte Strasse, Holzheim, 65558, Germany
+49 (6432) 914-60
+49 (6432) 914-632
i.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), SensoStar GL
(аналізатор для визначення рівня глюкози та лактату),
напівавтомати StarDust MC-15 та Respons FC.
Фірма ДіаСис Діагностик Системс пропонує системи QDx
для визначення рівня гемоглобіну, Тропоніну I, Вітаміну Д,
Малярії, ліпідної панелі та аналізу сечі.
Уся продукція сертифікована згідно з ISO та СЕ.
The German company DiaSys Diagnostic Systems GmbH is one
of the leading specialists in development and manufacturing of
diagnostic systems of high quality. Company produces reagents
for clinical chemistry, immunoturbidimetric tests, including
calibrators and controls.
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 Respons FC.
DiaSys Diagnostic Systems offers QDx systems for determining
hemoglobin, Troponin I, Vitamin D, Malaria, lipid profile and
urine analysis. All products are CE and ISO certified.

ДКТБ ТЕП, ПрАТ
DKTB TEP, Joint Stock Company
Україна, 03057, м. Київ, вул. Желябова, 2-А
2-А, Zhelyabova Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 456-92-82
+380 (44) 456-38-26
+380 (44) 456-92-82
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, тощо);
- харчових продуктів (аналізатори кольоровості рослинних олій, аналізатори кольоровості кристалічного
цукру);
WWW.LABCOMPLEX.COM
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- 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).

ЕКСДІА ПЛЮС, ТОВ
EXDIA PLUS, LLC
Україна, 02160, м. Київ, пр-т Соборності, 15, оф. 514
Off. 514, 15, Sobornosty Ave., Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 223-96-35
exdia@ukr.net
www.exdia.com.ua

Спеціалісти ЕКСДІА ПЛЮС понад 10 років постачають на
території України високоякісні та доступні експрес-тести.
Компанія є ексклюзивним представником Guangzhou
Wondfo Biotech Co., Ltd (WONDFO) – провідного
китайського виробника засобів експрес-діагностики, та
ФАКТОР-МЕД – найбільшого виробника швидких тестів
в країнах СНД. В асортименті продукції є смужки, панелі
та набори, для виявлення: вагітності, овуляції, алкоголю,
наркотиків, інфекцій, гастро-, кардіо-, онкомаркерів.
Specialists of EXDIA PLUS have been supplying in Ukraine highquality rapid diagnostic tests for over 10 years.
The company is the exclusive representative Guangzhou
Wondfo Biotech Co., Ltd (WONDFO), a leading chinese
manufacturer of in vitro diagnostic products, and FAKTORMED, the largest manufacturer of rapid tests in CIS region.
The company’s product range are strips, panels and test kits
for pregnancy, alcohol, DOA tests, infections, gastro-, cardio,
tumor markers.

ЕКСІМКАРГОТРЕЙД, ТОВ
EXIMKARGOTRADE, LTD
Україна, 03115, м. Київ,
пр-т Соборності, 30-А
30-A, Sobornosti Ave.,
Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 499-84-97
+38 (050) 499-84-97
+38 (067) 469-84-97
kip@eximlab.ua
www.eximlab.ua

फ़ࣄĜࢡħࣗĜėࣗęࢡďफ़ॻࢡĠफ़ॻėૉ

Компанія ТОВ «ЕксімКаргоТрейд» була заснована у 2009
році. Основний вид діяльності – оптовий та роздрібний
продаж хіміко-лабораторного посуду, виробів медичного
призначення та контрольно-вимірювальних приладів.
Для наших клієнтів ми завжди надаємо професійну
WWW.LABCOMPLEX.COM

The EximCargoTrade LTD., was founded in 2009. The main
profile of EximCargoTrade is wholesale and retail of the
chemical-laboratory glassware, medical devices and control
and measuring devices. We always provide professional
support to our customers, efficient respond to any requests, we
guarantee the quality of the goods and transparent relations.

ЕМПІРІКА, ТОВ
EMPIRICA LLC, Medical Company
Україна, 01133, м. Київ,
вул. Євгена Коновальця, 26 літера А, оф. 3/1
Off. 3/1, 26 letter A, Yevhen Konovalets Str.,
Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 223-14-06
office@empiricahealthcare.com
www.empiricahealthcare.com

Представлені торгові марки: DiaSys, Convergent
Technologies, Edan, Eppendorf, Motic.
ТОВ «Медична компанія «ЕМПІРІКА» – це українська
компанія, що спеціалізується на розробці рішень під ключ
для медичних установ. Ми пропонуємо широкий спектр
медичного та лабораторного обладнання, витратних
матеріалів, а також забезпечуємо подальшу сервісну та
консультаційну підтримку.
Наші спеціалісти
та адміністрація мають більш
ніж 10-річний досвід співпраці з національними
замовниками. Ми прагнемо бути надійним, гнучким і
компетентним партнером для нашого замовника.
Medical company “EMPIRIKA” LLC is a Ukrainian company
specializing in the development of turnkey solutions for medical
institutions. We offer a wide range of medical and laboratory
equipment, consumables, and provide technical and consulting
support.
Our management and technical staff has more than 10 years
of cooperation with national medical market key stakeholders.
We are looking to be reliable, flexible and competent partner for
our customers.

Ерба Діагностікс Україна
Erba Diagnostics Ukraine

Представлена торгова марка: EximLab®.
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підтримку, оперативно реагуємо на запити будь-якої
складності, гарантуємо якісний товар і прозорість
стосунків.

+38 (050) 448-34-56
a.ievseienko@erbamannheim.com

Представлена торгова марка: Erba Manncheim.
Історія виробництва діагностичних наборів починається
з 1967 року, з виробництва першого біохімічного
набору для клінічної біохімії. Поступово виробництво
розширювалося і доповнювалося випуском нових
діагностичних тест-систем (діагностичних смужок,
наборів для мікробіології та імунології).
У 1986 році було відкрито нове виробниче приміщення,
яке в 2003 році було реконструйовано і переоснащено.
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Модернізація була необхідна для дотримання жорстких
вимог при виробництві наборів відповідно до норм
Європейського Співтовариства. Якість виробництва
підтверджено сертифікатом системи якості ISO 9001:
2000, виданим Lloyd Registered Quality Assurance і ISO
13485.
Продукція компанії Erba Lachema налічує понад 400
найменувань, призначених для клінічної біохімії,
мікробіології, імунології, гематології, а також для
приватних практикуючих лікарів і самоконтролю.
The history of the production of diagnostic kits begins in 1967,
with the production of the first biochemical kit for clinical
biochemistry. Gradually, production was expanded and
supplemented by the release of new diagnostic test systems
(diagnostic strips, kits for microbiology and immunology).
In 1986, a new production facility was opened, which in
2003 was reconstructed and re-equipped. Modernization
was necessary to comply with stringent requirements for
the production of kits in accordance with the norms of the
European Community. Quality of production is confirmed by
the certificate of the quality system ISO 9001: 2000, issued by
Lloyd Registered Quality Assurance and ISO 13485.
Erba Lachema products include more than 400 products for
clinical biochemistry, microbiology, immunology, hematology,
as well as for private practitioners and self-monitoring.

Євроакадемія, НавчальноКонсультаційний Центр
EuroAcademia, Training and Consulting Center
Україна, 03127, м. Київ,
вул. Васильківська, 45, оф. 403
Off. 403, 45, Vasylkivska Str.,
Kyiv, 03127, Ukraine
+380 (44) 332-99-91
+380 (99) 305-79-78
+380 (44) 500-66-23
m.euroacademia@gmail.com
www.euroacademia.com.ua

Навчання, консалтинг та інформаційні технології для
лабораторій з урахуванням вимог ISO\IEC 17025, ISO
15189 та принципів GLP.
Training, consulting and software solutions for laboratories with
accordance to ISO\IEC 17025, ISO 15189 and GLP principles.

ЖЕСТ, Українсько-французька компанія
GEST, Ukrainian-French company
Україна, 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4-А, оф. 139
Off. 139, 4-A, Zoologichna Str., Kyiv, 04119, Ukraine
+38 (098) 070-32-38
office@gest.kiev.ua
www.gest.kiev.ua

Навчання керівників та працівників лабораторій:
метрологія, система якості, ІТ у метрології.
Консультування та надання супроводу лабораторіям при
підготовці до акредитації за стандартами ISO 17025:2017,
ISO 9001, ISO 17043, GLP (Належна лабораторна
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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практика). Розробка технічного завдання для придбання
обладнання для фізико-хімічних методів аналізу, супровід
при освоєнні обладнання (теорія (навчання), розробка
карт контролю…).
Training for administrations and technicians of laboratories:
metrology, quality system, IT in the metrology. Consulting and
assistance to laboratories for preparing to the accreditation
according to the standards ISO 17025:2017, ISO 9001, ISO
17043, GLP (Good laboratory practice). Development of
technical design specifications for purchase of equipment
for physical and chemical analytical methods, assistance at
adoption of equipment (theory (training), development of
control cards...).

ІДЕАЛАБ
IDEALAB
Україна, 08324, Київська обл.,
с. Гора, вул. Центральна, 36-В/15
36-B/15, Central Str., Vil. Gora,
Kyiv region, 08324, 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.

ІКФ Сервіс Плюс, ТОВ
IKF Service Plus
Україна, 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 52-В, оф. 7
Off. 7, 52-V, Sverstyuka Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 537-21-16
info@ikf.com.ua
www.ikf.com.ua

Представлені торгові марки: BULTEH 2000 – Ekomilk
(Болгарія); BIOO SCIENTIFIC (a PerkinElmer company) (США);
ADVANCED INSTRUMENTS (США);ASTORI TECNICA (Італія);
XS Instruments (Італія); FUNKE–GERBER (Німеччина);
BIOSAN (Латвія).
ТОВ «ІКФ Сервіс Плюс» широковідома в молочній
промисловості компанія, яка оснащує молочні заводи та
WWW.LABCOMPLEX.COM
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лабораторії найкращим обладнанням для визначення
якості молока. «ІКФ Сервіс Плюс» є ексклюзивним
дистриб’ютором та представником компаній: Bulteh 2000
(Болгарія) – ультразвукові аналізатори молока Ekomilk;
Bioo Scientific (США) – тест системи на визначення
антибіотиків у молоці, ІФА набори для аналізу харчової
продукції та сировини, Advanced Instruments (США)
– контрольно-вимірювальні прилади для молочної,
фармацевтичної промисловості, медицини, наукових
лабораторій: тест-система Fluorophos (аналіз лужної
фосфатази, підтвердження пастеризації молока), Кріоскоп
(визначення точки замерзання молока), Осмометр
(вимірювання осмотичного тиску і концен-трації
осмотично-активних речовин). Ми постачаємо електронні
контрольно-вимірювальні прилади для визначення рН/
ОВП, провідності, буферні, очищаючі розчини торгової
марки XS instruments (Італія); лабораторне обладнання для
хімічного аналізу сирого молока – центрифуги, кріоскопи,
водяні бані, інше від Astori Tecnica (Італія) та Funke-Gerber
(Німеччина).
IKF Service Plus is widely known in the dairy industry company
that equips the dairy plants and laboratories equipment
for determining milk quality. IKF Service Plus is the exclusive
distributor and representative: Bulteh 2000 (Bulgaria) – ultrasonic
milk analyzers Ekomilk; Bioo Scientific (USA) – test systems for
determining antibiotics in milk, ELISA kits for the food products
analysis; Advanced Instruments (USA) – monitoring and measuring
equipment for dairy, pharmaceutical industry, medicine, research
laboratories - test system Fluorophos (analysis of alkaline
phosphatase, milk pasteurization confirmation) Cryoscope
(determination milk freezing point), Osmometer (measuring
osmotic pressure and concentration of osmotic active substances).
We supply electronic control equipment for determining the pH/
ORP, conductivity, buffer and cleaning solutions of trade mark XS
instruments (Italy); laboratory equipment for chemical analysis of
raw milk – centrifuges, cryoscopes, water bath, the other of Astori
Tecnica (Italy) and Funke-Gerber (Germany).

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

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

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

Представлені торгові марки: High Technology, OPTI
Medical, STRECK.
Інтермедика - глобальна компанія, що спеціалізується
на оснащенні та обслуговуванні клініко-діагностичних
лабораторій, відділень функціональної діагностики і
ветеринарних кабінетів. Заснована у 1991 році в США. На
ринку України з 2006 року. Ексклюзивний представник
в Україні компаній-виробників HTI (США), OPTI Medical
Systems (США), Streck (США).
Інтермедика має свій сервісний центр і широко поширену
дилерську мережу.
Intermediсa - a global company specializes on equipment
and maintenance of clinical diagnostic laboratories, offices of
functional diagnostics and veterinary surgeries. Founded in
1991 in the United States. On the Ukrainian market since 2006.
Exclusive representative in Ukraine of manufacturers HTI (USA),
OPTI Medical Systems (USA), Streck (USA).
Intermedika has its own service center and widespread dealer
network.

Консалтинговий центр Науково-дослідного
інституту Одеської національної академії
харчових технологій
Consulting Center of the Research Institute
Odessa National Academy of Food Technologies
Україна, 65039, м. Одеса,
вул. Канатна, 112, оф. А-104
Off. A-104, 112, Kanatna Str.,
Odessa, 65039, Ukraine
+380 (48) 712-40-40, +38 (067) 682-85-16
+38 (096) 401-37-06
ludmila_valev@ukr.net
pdo.onaft@gmail.com

Курси підвищення кваліфікації керівників і ведучих
фахівців харчових і зернопереробних підприємств;
- Короткострокове підвищення кваліфікації (до 72 год.);
- Цільові семінари з окремих питань економіки, техніки
і технології підприємств харчової і переробної галузей
агропромислового комплексу;
- Корпоративні семінари (за замовленням компаній,
об’єднань та інших структур АПК);
OFFICIAL CATALOGUE
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- Тренінги з бізнес-планування;
- Сучасні системи автоматизації,

як засіб підвищення

ефективності виробництва;

- Надає консалтингові послуги.

Також є можливість підвищити рівень кваліфікації
за 14 ліцензійними технічними та економічними
спеціальностями різних галузей промисловості,
акредитованими в ОНАХТ.
У результаті успішного закінчення курсів видається
свідоцтво про підвищення кваліфікації державного
зразка, по закінченню семінарів та тренінгів – відповідний
сертифікат.
- Advanced training courses for managers and leading
specialists in food and grain processing enterprises;
- Short-term training (up to 72 hours);
- Target workshops on particular issues of economy, technology
and technology of enterprises of the food and processing
industries of the agro-industrial complex);
- Corporate seminars (by order of companies, associations and
other structures of agro-industrial complex);
- Training in business planning;
- Modern automation systems, as a means of increasing the
efficiency of production;
- Provides consulting services.
There is also the opportunity to raise the level of qualification in 14
licensed technical and economic specialties of various industries
accredited in ONACHT. The experience gained by the faculty during
long-term cooperation with the transitional enterprises of the food
and refining industry, the analysis of the efficiency of the introduction
of modern technologies and equipment in production, coupled with
the rich experience in the development of qualifications contribute to
solving most problems that today face specialists of different forms of
ownership. As a result of the successful completion of the courses, a
certificate of advanced training of a state standard is issued, after the
completion of seminars and trainings, a corresponding certificate.

КСЕЛЬМЕД-УКРАЇНА, ТОВ
KSELMED-UKRAINE, LTD
Україна, 40035, м. Суми, вул. Івана Сірка, 14/34
14/34, Ivan Sirko Str., Sumy, 40035, Ukraine
+380 (542) 79-37-25
+38 (066) 468-77-00
+38 (050) 596-46-36
kselmed@ukr.net
www.kselmed.com.ua

ЛАБВІТА, ТОВ
Labvita, LLC
Україна, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 75-А, оф. 123
Off. 123, 75-A, Lomonosov Str., Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 594-55-00
+380 (44) 594-55-01
infо@lab-vita.com
www.lab-vita.com.ua

Представлені торгові марки: Sysmex Corporation,
DiaSorin S.p.A, Alifax s.r.l., VEDA LAB, Murex, MOTIC, УВ
Діасенс.
ТОВ «ЛАБВІТА» на лабораторно-діагностичному ринку
України пропонує високоякісне лабораторне обладнання,
реагенти та витратні матеріали провідних світових
виробників: Sysmex Corporation (Японія), DiaSorin S.p.A
(Італія), Alifax s.r.l. (Італія), VEDA LAB (Франція), Murex
(Великобританія), MOTIC (Китай), УВ Діасенс (Республіка
Білорусь) та інші на ексклюзивній основі з правом
реєстрації продукції в Україні.
Це дозволяє нам охоплювати весь спектр лабораторних
досліджень: гематологічні, біохімічні, дослідження
фізико-хімічних властивостей сечі, осаду сечі, станів
гемостазу, діагностика збудників інфекцій методами:
імунохемілюмінісцентного аналізу, імуноферментного
аналізу (ІФА) тощо.
Компанія забезпечує своєчасну поставку продукції,
інсталяцію, аплікаційну підтримку, а також має
сертифіковану сервісну службу, до складу якої входять
інженери, які пройшли навчання на базі виробників.
LLC “LABVITA” offers high-quality laboratory equipment,
reagents and consumables of the world’s leading manufacturers
such as Sysmex Corporation (Japan), DiaSorin S.p.A (Italy),
Alifax s.r.l. (Italy), VEDA LAB (France), Murex (Great Britain),
MOTIC (China), Diasens (Republic of Belarus) and others. It’s
held on an exclusive basis with the right to register products on
the laboratory and diagnostic market of Ukraine.
This allows us to cover the whole range of laboratory
research, in particular, hematological, biochemical, research
of the physico-chemical properties of urine, urine sediment,
hemostasis, diagnostics of infectious agents. To do this we
use methods of immunochemiluminescence analysis, enzyme
immunoassay (ELISA), etc.
The company provides delivery of products on time, installation,
its application support. It also has a certified service department
which employs engineers trained on the basis of manufacturers.

Представлені торгові марки: KSELMED, LABiTec, DIAGON.
ТОВ «КСЕЛЬМЕД-УКРАЇНА» завдяки багаторічному досвіду роботи у сфері лабораторної медицини стала
надійним партнером для лабораторій по всій Україні. Нам
завжди є що запропонувати клієнтам для покращення
та полегшення їхньої праці. Пропонуємо обладнання,
розхідні матеріали та авторизований сервіс!
KSELMED-UKRAINE Ltd. has become a reliable partner for
laboratories throughout Ukraine due to its vast experience in
the field of laboratory medicine. We always have something to
offer our customers in order to improve and facilitate their work.
We offer equipment, consumables and authorized service!
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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ЛАБІКС, ТОВ
LABIX, LTD
Україна, 01004, м. Київ, вул. Дарвіна, 10, оф. 37
Off. 37, 10, Darvina Str., Kyiv, 01004, Ukraine
+380 (44) 227-18-33
+380 (44) 492-88-71
info@labix.com.ua
www.labix.com.ua

Представлені торгові марки: HORIBA ABX, EKF diagnostic GmbH, SC-Sanguis Counting GmbH.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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ТОВ «ЛАБІКС» – ексклюзивний представник компанійвиробників:
- гематологічних аналізаторів серій Micros, Pentra та
Yumizen, біохімічних аналізаторів серії Pentra, реагентів,
контрольних матеріалів - HORIBA ABX (Франція);
- аналізаторів глюкози, лактату, гемоглобіну та гліколізованого гемоглобіну - EKF - diagnostic GmbH (Німеччина);
- систем забору капілярної та венозної крові - SC-Sanguis
Counting GmbH (Німеччина).
LABIX LTD - exclusive distributor of companies-manufacturers:
- Hematology analyzer series Micros, Pentra та Yumizen,

biochemical analyzer series Pentra, reagents, control
materials - HORIBA ABX (France);
- Analyzers glucose, lactate and hemoglobin - EKF - diagnostic
GmbH (Germany);
- System abstraction of capillary and venous blood - SCSanguis Counting GmbH (Germany).

Лабораторія Гранум, ТОВ
Laboratory Granum, LTD
Україна, 61001, м. Харків, вул. Франківська, 14
14, Frankivska Str., Kharkiv, 61001, Ukraine
+380 (57) 752-32-33
+380 (57) 752-32-30
granumlab@gmail.com
www.granum.com.ua

Представлені торгові марки: Гранум, СпайнЛаб,
LabAnalyt.
ТОВ Лабораторія Гранум - виробництво і реалізація
наборів для діагностики аутоімунних і запалювальних
захворювань та оцінки гормонального статусу на
основі методів ІФА та латексної аглютинації, наборів для
клінічної біохімії, наборів для оцінки системи гемостазу
для використання в медичній практиці при проведенні
діагностичних досліджень in vitro. Постачання обладнання
для комплексного забезпечення лабораторій, поживних
середовищ та виробів медичного призначення.
Laboratory “Granum” produces, develops and sells kits for
diagnostics of autoimmunity and inflammatory disease
which bases on methods of latex agglutination, kits for clinical
biochemistry, kits for evaluation of hemostasis system for invitro diagnostics.
Also Scientific and Production Laboratory “Granum” is the
supplier of the equipment for the complex provision of
laboratories, nutrient mediums, disposables, etc.

ЛАБСВІТ, ТОВ
LABSVIT, LLC
Україна, 03124, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7-А
7-А, N. Vasilenko Str., Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 338-03-03
labsvit@labsvit.com.ua
www.labsvit.com.ua

Компанія «ЛАБСВІТ» є членом Всеукраїнської гільдії
ветеринарів.
Ми – ексклюзивні представники провідних виробників
ветеринарних тестів і обладнання для лабораторій,
спеціалізуємося на комплексному забезпеченні клінікодіагностичних лабораторій обладнанням різних
напрямків, наборами реагентів і витратними матеріалами
до них.
ТОВ «ЛАБСВІТ» прагне найбільш повно задовільнити
потреби ветеринарної лабораторії для точної і швидкої
діагностики різних захворювань.
LLC “LABSVIT” is a member of the Public Union “UKRAINIAN
GUILD VETERINARIAN”.
We are exclusive representatives of the leading manufacturers
of veterinary tests and laboratory equipment; specialize in the
comprehensive provision of clinical diagnostic laboratories
with equipment of all kinds of directions, reagent sets and
consumables to them.
LLC “LABSVIT” aspires to fully meet the needs of the veterinary
laboratory for accurate and rapid diagnosis of various diseases.

ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ
Lab-service, LTD
Україна, 02002, м. Київ, вул. Флоренції, 5, кв. 16
Ap. 16, 5, Florence Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+38 (050) 448-34-56
secretary@lab-service.ua
www.lab-service.org

Представлені торгові марки: Chart, MDI Membrane
Technologies, Thermo Fisher SCIENTIFIC, BIOER, PanReac
AppliChem, RATIOLAB, ADRONA, IKA, MVE.
ЛАБ-СЕРВІС – провідне українське підприємство з
продажу лабораторного обладнання, реактивів та
реагентів, лабораторного посуду та інше. Головний
чинник нашого успіху - стосунки з замовником. Ми
працюємо на засадах прозорості, довіри та професійності.
За багато років плідної співпраці ми отримали визнання
фахівців у галузях охорони здоров’я, фармацевтики,
харчової промисловості, ветеринарії.
Біотехнології – це наше все.
LAB-SERVICE is the leading Ukrainian company selling
laboratory equipment, reagents and reagents, laboratory
utensils, and more. The main factor of our success is the
relationship with the customer. We work on the principles of
transparency, trust, and professionalism. Over many years of
fruitful cooperation, we have been recognized by specialists
in the fields of healthcare, pharmaceuticals, food industry and
veterinary medicine.
Biotechnology is ours all.

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

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

ЛАЙТДЖИН
LIGHTGENE

Наша компанія єдина в Україні, яка спеціалізується
не тільки на продажах, але і займається вирішенням
комплексних проблем, без яких не може існувати жодна
лабораторія.
LIGHTGENE Ltd. - one of the most dynamic and rapidly
developing companies of laboratory equipment for PCR
research, leading company in the field of molecular genetic
research technologies in Ukraine. LIGHTGENE Ltd. offers a
unique wide range of reagents for PCR diagnostics of human
infectious diseases, veterinary test systems, reagents for the
determination of GMOs in food and feed.
Our company is unique in Ukraine, which specializes not only
in sales, but also deals with solving a set of problems, without
which there cannot exist, no one laboratory.

Ледум, ТОВ
Ledum, LLC
Україна, 49069, м. Дніпро,
пр-т Б. Хмельницького, 17
17, B. Khmelnitsky Ave.,
Dnipro, 49069, Ukraine
+38 (067) 560-52-42
+380 (56) 370-54-72
official@ledum.com.ua
www.ledum.com.ua

Представлені торгові марки: HAIER, Angelatoni, Hettich,
CD RICH, Demoforius, CENTRON, Scinomed, WEGO.
ТОВ «Ледум» засноване у 1994 році. Основний вид
діяльності – оптова торгівля та промоція витратних
матеріалів та обладнання для служби крові. Продукція,
що пропонується, сертифікована та дозволена до
використання в медичних установах України.
LLC “Ledum” was founded in 1994. The main activity is
wholesale and promotion of consumables and equipment for
blood services. Proposed products are certified and authorized
for use in medical institutions of Ukraine.

МАКРОЛАБ ЛТД, ТОВ
Macrolab, LTD

Україна, 04116, м. Київ,
вул. Коперника, 12-Д, оф. 64-Б
Off. 64-B, 12-D, Kopernyka Str.,
Kyiv, 04116, Ukraine
+380 (44) 489-22-55
office@lightgene.com.ua
www.lightgene.com.ua

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

ТОВ «ЛАЙТДЖИН» - одна з найбільш динамічних і швидко
розвиваючих компаній лабораторного обладнання
для досліджень з ПЛР, провідна компанія у галузі
молекулярно-генетичних досліджень в Україні. ТОВ
«ЛАЙТДЖИН» пропонує унікальний широкий спектр
реагентів для діагностики ПЛР інфекційних хвороб людей,
ветеринарних тест-систем, реагентів для визначення ГМО у
харчових продуктах та кормах.

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

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

Представлені торгові марки: BioSystems, Euromex, 77
Elektronika, Diestro, Diakey, Alpinion, Event Medical, Heine,
Villa SM, StorzMedical, Trismed, Infinium.
Компанія «Медігран Україна» забезпечує медичні
установи діагностичним обладнанням (УЗД системи;
апарати ШВЛ; рентген апарати; мамографічні системи;
дентальні рентген апарати, обладнання для ударнохвильової терапії; монітори пацієнта, апарати
ЕКГ), лабораторним обладнанням та реагентами
(мікроскопи; біохімічні та гематологічні аналізатори;
аналізатори ШОЕ, гемостазу, ІФА; коагулометри;
системи електрофорезу).
Medigran Ukraine Ltd. is supplying medical facilities with
diagnostic equipment (ultrasound diagnostic systems;
ventilator; manual diagnostic tools; X-ray equipment;
mammography; dental X-ray equipment; equipment for
lithotripsy and shock wave therapy; patient monitors,
electrocardiograph), laboratory equipment and reagents
(microscopes, biochemical and hematology analyzers,
equipment for ESR, hemostasis, IFA (ELISA), coagulometer,
electrophoresis systems) and reliable service.
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Міжнародна школа технічного
законодавства та управління якістю,
навчально-методичний центр, ТОВ
Training Methodology Center Intemational
school of Technical Legislation and Quality
management, LLC
Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 66, оф. 212
Off. 212, 66, Antonovich Str., Kyiv, 03150, Ukraine
+380 (44) 587-61-19
+380 (44) 200-80-97
olena@istl.org.ua
www.istl.org.ua

ТОВ «Навчально-методичний центр «Міжнародна школа
технічного законодавства та управління якістю» була
заснована у 2011 році. Основним напрямком діяльності
компанії є консультаційні послуги у сфері розробки,
впровадження та підготовки до сертифікації та акредитації
систем менеджменту підприємств галузей економіки,
медичних установ, випробувальних і калібрувальних
лабораторій, медичних лабораторій; навчання фахівців і
підвищення їх кваліфікації у сфері систем менеджменту
підприємств галузей економіки, медичних установ,
випробувальних і калібрувальних лабораторій, медичних
лабораторій. Розробка програмного забезпечення для
медичних установ, випробувальних і калібрувальних
лабораторій, медичних лабораторій.
“Training Methodology Center Intemational school of Technical
Legislation and Quality management” was founded in 2011 The
main direction of the company’s activity is: advisory services in
the development, introduction and preparation for certification
accreditation enterprise management systems of industries,
medical institutions, testing and calibration laboratories,
medical laboratories. Training specialists and improving
their skills in the field of enterprise management systems
of industries, medical institutions, testing and calibration
laboratories, medical laboratories. Software development
for medical institutions, testing and calibration laboratories,
medical laboratories.

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

Представлені торгові марки: Analytik Jena, VWR, Waters,
SiliCycle, Accu-Seal.
ТОВ «МіксЛаб» cпеціалізується на поставці лабораторного
обладнання, аналітичних приладів для хімічного аналізу,
витратних матеріалів, запасних частин. Компанія має
багаторічний досвід роботи за такими напрямками, як:
- комплексне оснащення лабораторій, допомога у виборі
обладнання;
- установка і введення в експлуатацію;
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- належне та оперативне гарантійне обслуговування;
- кваліфікована консультаційна підтримка протягом
усього періоду користування;
- навчання персоналу роботі на приладах.
MixLab LLC specializes in supplying with laboratory equipment,
analytical instruments for chemical analysis, consumables and
spare parts. Company has many years of experience:
- complex supply to laboratories, assistance in equipment
selection;
- installation and commissioning;
- competent and timely warranty service;
- qualified consulting support throughout all the lifetime of the
equipment;
- end-user training.

МІЛЄ
Miele
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50-А
50-А, 48, Zhylyanska Str., Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 496-03-00
+380 (44) 494-22-85
info@miele.ua
www.professional.miele.ua

Представлені торгові марки: Miele, Miele Professional.
ТОВ «МІЛЄ» – українське представництво німецької
компанії Miele&Cie, яка 119 років відома як виробник
безкомпромісної за своєю якістю техніки. За свою
довгу історію Мiele не раз доводила свою першість,
впроваджуючи у виробництво новітні розробки,
які забезпечують високу економічність споживаних
ресурсів, екологічну безпеку і легкість в управлінні
робочими процесами.
Мiele не тільки виробляє широкий асортимент
професійного обладнання, а й сама виготовляє
практично всі його складові (електромотори, електронні
плати, циркуляційні насоси, клапани). Все це дозволяє
стабільно утримувати планку якості на найвищому рівні.
Тільки Мiele декларує 20-річний термін служби свого
обладнання, забезпечуючи в цей період сервісною
підтримкою і поставляючи оригінальні запчастини.
При розробці рішень для обробки лабораторного
скла Miele Professional тісно співпрацює як з фахівцями
науково-дослідних лабораторій, так і з відомими
виробниками лабораторного посуду.
MILE, LLC is the Ukrainian representative office of the German
company Miele&Cie, which for 119 years is known as a
manufacturer of uncompromising quality. For its long history
Miele has repeatedly proved its leading positions, introducing
the latest developments in production, which ensure high
efficiency of consumed resources, environmental safety and
ease of working process management.
Miele produces not only a wide range of professional
equipment, but also manufactures almost all its components
(electric motors, electronics, circulation pumps, valves). All
this allows the company to keep the quality stably at a high
level. Only Miele declares a 20-year life time of its equipment,
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providing service support during this period and supplying
original spare parts.
When developing solutions for the processing of laboratory
glass, Miele Professional closely cooperates with both research
laboratory specialists and well-known manufacturers of
laboratory glassware. When developing solutions for the
processing of laboratory glass, Miele Professional closely
cooperates with both research laboratory specialists and wellknown manufacturers of laboratory glassware.

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

Представлені торгові марки: STEELLEX, Genrui, TopScien,
DiaSys, Start Project S.a.s, ICOE, МЕАНДР, Кверті-Мед, BioMaxima.
МК Квертімед-Україна є постачальником лабораторного
обладнання та витратних матеріалів: автоматичні
аналізатори гематологічні, електролітів, глюкози, газів
крові; автоматичні та напівавтоматичні коагулометри,
біохімічні аналізатори та пристрої для електрофорезу
білків, дозатори, лічильники лейкоформули та інше
обладнання, також постачання реагентів для діагностики
гемостазу та лабораторного пластику. Компанія здійснює
розробку, сервіс лабораторного обладнання, витратних
матеріалів та реагентів.
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.

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 теперішній час
компанія сфокусована на чотирьох виробниках,
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дистриб’ютором та імпортером продукції яких вона є!
Це:
- Мікробіологія від INTERSCIENCE (Франція);
- Пробопідготовка та проточна цитометрія від SYNTEC
INTERNATIONAL (“CTSV” srl – виробник) (Італія);
- Система серійних розведень від LABROBOT (Швеція) –
Dilucup Elegance;
- Обладнання категорії Life Science від всесвітньовідомого
виробника Analytik Jena.
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);
- Sample preparation and flow cytometry by SYNTEC
INTERNATIONAL (“CTSV” srl - producer) (Italy);
- Serial dilution system from LABROBOT (Sweden) – Dilucup
Elegance;
- Life Science equipment from worldwide wellknowen company
- Analytik Jena.

ПРОМО-МЕД, ТОВ
PROMO-MED, LTD
Україна, 79010, м. Львів, вул. Некрасова, 35-В
35-V, Nekrasova Str., Lviv, 79010, Ukraine
+380 (32) 260-24-02
promo-med@ukr.net
www.promomed.com.ua

ТОВ «ПРОМО-МЕД» спеціалізується на забезпеченні
медичних установ лабораторним обладнанням,
реактивами
та
витратними
матеріалами.
Є
дистриб’ютором компаній Neo-medica, Diagon.
Promo-med Ltd. specializes in providing medical institutions
with laboratory equipment, reagents and consumables.
Promo-med is a distributor of Neo-Medica and Diagon.

ПРОСТО ПРИЛАД
PROSTO PRYLAD
Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 355
355, Gorodotska Str., Lviv, 79040, Ukraine
+380 (32) 295-10-88
info@prostoprylad.com.ua
www.prostoprylad.com.ua

Компанія ТзОВ «Сфера сім» представляє «Просто прилад».
Обладнання першої необхідності, яке спрощує роботу в
лабораторії, вдвічі дешевше за німецькі аналоги. Просто
прилад — це вітчизняне виробництво, усі робочі деталі
виготовлені в Україні з якісного металу. Просто прилад
– це вортекс для пробірок В-7, термостолик, прилад
вакуумної фільтрації, дозатори, мішалки, вологоміри
тощо.
Company “Sfera Sim” LTD sells “Just a device”. It is the first
necessity, which simplifies the work in the laboratory, is twice
cheaper than the German one. Simply a device is a domestic
production, all working parts are made in Ukraine using high-
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quality metal. Just a device is a Vortex for B-7 tubes, hot benches,
vacuum filters, batchers, mixers, moisture meters and others.

Реагент, ПрАТ
Reagent, PJSC
Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 27
27, Udarnikov Str., Dnipro, 49019, Ukraine
+380 (562) 33-73-67, 372-35-56, 372-35-54
+380 (56) 370-38-66

reagent@ukr.net
www.reagent.ua

Вітчизняний виробник тест-наборів для визначення
біохімічних аналітів на аналізаторах з відкритою
системою та спектрофотометричному обладнанні,
комплексно забезпечує біохімічні та клініко-діагностичні
лабораторії України.
Domestic manufacturer of test kits for determination of
biochemical analytes in the meter with an open system and
spectrophotometric equipment, provides acomprehensive
biochemical and clinical diagnostic laboratories of Ukraine.

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

Компанія більше 15 років на ринку поліграфічних послуг.
Дизайн-студія та друкарня повного циклу: розробка
дизайну будь-якого виду складності, додрукарська
підготовка, офсетний та цифровий друк, післядрукарська
обробка. Виготовлення різноманітної поліграфічної
продукції від візитівок до каталогів та різних POSматеріалів.
Спеціалізація — робота з фармацевтичними компаніями
та медичними закладами.
The company more then 15 years is working as the print house
and design studio. Design any kind of difficulty, prepress, offset
and digital printing. Productions: booklets, books, catalogues, visit
cards, notebooks, POS-materials. Specialization - cooperation with
pharmaceutical companies and medical institutions.

САНІМЕД-М, ТОВ
SANIMED, LTD
Україна, 61001, м. Харків, пр-т Гагаріна, 1, оф. 6-05
Off. 6-05, 1, Gagarin Ave., Kharkiv, 61001, Ukraine
+380 (57) 752-58-77
+380 (57) 752-59-06
sanimedltd@gmail.com
www.sanimed.com.ua

Представлені торгові марки: SANIMED-M, SANIMED
INTERNATIONAL IMPEX , HROMagar, Rambach, Hispanagar,
MERON.
ТОВ «САНІМЕД-М» є виробником поживних середовищ
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та представником на ринку України наступних торгових
марок:
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX (Румунія) – поживні
середовища в дегідратованому виді та готових до
використання (чашки Петрі, пробірки, флакони);
HROMagar, Rambach (Франція) – хромогенні поживні
середовища;
Hispanagar (Іспанія) – інгредієнти для поживних
середовищ;
MERON (Індія) – інгредієнти для поживних середовищ.
SANIMED-M LTD is a producer of nutrient media and represents
on the Ukraine market such trademarks:
SANIMED INTERNATIONAL IMPEX (Romania) – nutrient media
in dehydrated form and “ready to use” form (Petri plates, tubes,
vials);
HROMagar, Rambach (France) – chromogenic nutrient media;
Hispanagar (Spain) – ingredients for nutrient media
MERON (India) – ingredients for nutrient media

Сартокарат, ТОВ
Sartokarat, LTD
Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 66-А
66-А, Volynska Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 537-33-19
sarto@karat.com.ua
www.sartorius.com.ua

ТОВ «Сартокарат» – офіційний дистриб’ютор компанії
Sartorius на території України, ексклюзивний
сервісний центр.
Надає повний спектр послуг, пов’язаних з обладнанням
виробництва концерну Sartorius, Німеччина:
- розробка технічного процесу;
- масштабування процесів;
- індивідуальні консультації з метою вибору обладнання,
що найбільше відповідає Вашим вимогам;
- методична та технічна підтримка;
- продаж, ввід в експлуатацію, навчання персоналу;
- сервісне обслуговування;
- профілактична діагностика з метою подовження строку
служби обладнання;
- IQ/OQ кваліфікація.
Пропонуємо обладнання:
- вагова техніка для лабораторій та виробництва;
- аналізатори вологості;
- вагова метрологія (компаратори маси, гирі);
- системи мікробіологічного контролю в харчовій та
фармацевтичній промисловості;
- обладнання та витратні матеріали для лабораторної та
промислової фільтрації;
- технології роботи з рідинами;
- системи ферментації та одноразові технології;
- технології виділення та очищення;
- дозуючі пристрої Sartorius Biohit та комплектуючі до них;
- системи лабораторної водопідготовки;
- центрифуги, шейкери;
- термостати, інкубатори, кліматичні камери, морозильні
камери, водяні бані;
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

- електронні системи виробничого контролю;
- ваговий контроль упаковок,
- металодетекція.
Sartokarat Ltd – official distributor of Sartorius in Ukraine,
exclusive service centre.
Complete service spectrum related with equipment produced
by Concern Sartorius, Germany:
- development of technical process
- scaling of processes
- expert advices;
- methodical and technical support;
- sale, maintenance, installation, training;
- guarantee and post guarantee service;
- preventive diagnostics for the purpose of extension of term of
operation of devices
- IQ/OQ qualification.
Equipment:
- laboratory balances and industrial scales;
- moisture analyzers;
- mass metrology (comparators and weights);
- microbiological monitoring in food and pharmaceutical
industry;
- laboratory and industrial filtration;
- fermentation and fluid managment;
- downstream & upstream processing;
- liquid handling Sartorius Biohit;
- systems for lab water preparation;
- centrifuges, shakers;
- drying ovens, incubators, climatic chambers, deep freezers,
water bathes;
- process Weighing &Control;
- average weight control of prepackages;
- metal detectors.

СЕРВІСЛАБ, ТОВ
ServiceLab, 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.org.ua
www.servislab.prom.ua

Представлені торгові марки: ROBERT RIELE GmbH & Co
KG, BIOTECNICA INSTRUMENTS S.P.A., Chema Diagnostica di
Marco Fiore, Norma Diagnostic Solutions, Meril Life Sciences
Pvt. Ltd.
Наша компанія займається лабораторним обладнанням
світових виробників. Забезпечуємо постачання,
інсталяцію і сервісне обслуговування.
Our company is engaged in the laboratory equipment of world
manufacturers. We provide supply, installation and service.
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Сіместа ВААЛ, НВФ у формі ТОВ
Simesta VAAL, LLC
Україна, 65005, м. Одеса,
вул. Мельницька, 20-A
20-А, Melnizkaya Str.,
Odessa, 65005, Ukraine
+380 (48) 705-31-14 (15...22)
sales@simesta.com
www.simesta.com

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

СКАЙ МЕДИКА, ТОВ
SKY MEDIСA, LTD
Україна, 03058, м. Київ, вул. Голего
(Лебедєва-Кумача), 5, оф. 121-А
Off. 121-A, 5, Golego Str.
(Lebedev-Kumach), Kyiv, 03058, Ukraine
+ 380 (44) 351-11-12/17
+ 380 (44) 502-68-10
+ 38 (050) 351-43-33
+ 38 (050) 351-93-43
info@sky-mediсa.com
www.sky-mediсa.com

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

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

Представлена торгова марка: Склоприлад.
ПрАТ «Склоприлад» є одним з найбільших заводів
в Європі по виробництву лабораторного посуду та
контрольно-вимірювальних приладів. Він був заснований
в 1959 році. У загальній структурі компанії налічується
більше 1000 чоловік.
Завод виробляє різні види продукції, такі як:
• лабораторні термометри
• манометри
• лабораторний посуд загального призначення (воронки,
колби, склянки тощо)
• мірний посуд (бюретки, мірні колби, піпетки і циліндри)
• ареометри
• гігрометри
PJSC “Steklopribor” has been one of the biggest leading
company in Eastern European markets. It was founded in 1959.
There are more than 1000 people in the general structure of the
company.
Our factory produces different kind of product, such as:
• laboratory thermometers
• general pressure gauges
• general glassware (funnels, flask, beaker)
• measuring glassware (burette, volumetric flask, pipette, and
cylinder)
• hydrometers
• hygrometers

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

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

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

Представлені торгові марки: Perten, Chopin, Velp,
Neogen, Grabner, Tanaka, Kyoto, Parker, Perkin Elmer.
Компанія СОК ТРЕЙД спеціалізується на поставках та сервісі
лабораторного обладнання. Це експрес аналізатори та
прилади для арбітражного контролю. З 2016 року наша
компанія ексклюзивно представляє провідного виробника
аналітичного обладнання Perkin Elmer (США). Це суттєво
розширило наші можливості в рішенні аналітичних задач
замовника завдяки використанню найкращих газових та
рідинних хроматографів, атомно-абсорбційних, ІЧ Фур’є
та УФ спектрометрів та іншого загальноаналітичного
обладнання.
SocTrade specialized in supplying and service of laboratory
equipment. It is mainly express analyzers and devices arbitration
control. Since then, our company exclusively represents leading
manufacturer of analytical equipment Perkin Elmer (USA). This
significantly expanded our capabilities in solving customer’s
analytical tasks by using best gas and liquid chromatographs,
atomic absorption, IR Fourier, UV spectrometers and other
general analytical equipment.

Спілка Автоматизаторів Бізнесу
Union of Business Automation
Україна, 03115, м. Київ, вул. Депутатська, 16/8
19/8, Deputatska Str., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 221-38-65
+380 (44) 221-38-65
info@unionba.com.ua
www.unionba.com.ua

Представлені торгові марки: 1С:Підприємство, BAS,
UA-Бюджет.
«Спілка Автоматизаторів Бізнесу» (САБ) – всеукраїнська
громадська організація, яка об’єднує професіоналів в
області автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку
сучасних інформаційних технологій, їх популяризації та
ефективного використання в різних галузях економіки.
Компанії, що входять до Спілки, можуть допомогти
користувачам в підборі технологій для вирішення будьяких бізнес-задач, надати послуги з впровадження та
супроводу інформаційних систем для управління та
обліку.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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“Union of Business Automation” is a All-Ukrainian public
organization that unites professionals in the field of business
automation. Experts that are interested in developing and
popularizing of modern information technology and their
effective use in various branches of the economy.
Companies in this Union can assist users in choosing the
best technology to solve business tasks. Provide a number of
professional services including implementation and support of
information systems.

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
STD, 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

Направлення діяльності: Консалтинг та навчання з
впровадження GMP\Належної виробничої практики,
GDP\Належної дистриб’юторської практики, GPP\
Належної аптечної практики, GLP\Належної лабораторної
практики, фармацевтичної розробки та клінічних
досліджень. Навчання співробітників аналітичних,
дослідницьких, мікробіологічних
лабораторій,
лабораторій контролю якості, медичних установ,
фармацевтичних, біотехнологічних, харчових, хімічних
підприємств та аграрного сектору.
Areas of activities: Consulting&Training on implementation
of GMP, GDP, GPP, GLP, GCP, pharmaceutical development
and clinical researches. Training for employees of analytical,
research, microbiological quality control laboratories,
pharmaceutical, chemical, biotech and food industry and
agriculture.

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

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

ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
THERMOENGINEERING, LTD
Україна, 08301, Київська обл.,
м. Бориспіль, вул. Шевченко, 100-А
100-A, Shevchenko Str., Boryspil,
Kyiv region, 08300, Ukraine
+380 (44) 223-82-00, 223-84-00, 451-75-64
Info@termo.in.ua
termopro@ukr.net
www.termo.in.ua

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

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

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

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

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

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

Представлені торгові марки: FL Medical, Nipro Europe
N.V., Plastilab, Ap Medical, HTL- Strefa S.A., 77 Electronika
Muszeripari Kft, Beijing Condor-Тесо Medical Technologi Co,
Ltd, Ultramed, Bioplastics, Trefflab, ТРР.
Основний напрямок діяльності компанії, з моменту
її заснування у 2000 році, – якісна дистрибуція та
виробництво медичних виробів. Новий напрямок
діяльності компанії – дистрибуція продукції для
лабораторної діагностики.
Since Tespro was founded in 2000 the main activity of the
company was high-quality distribution, medical devices and
products manufacturing. New business of the company is
distribution of products for laboratory diagnosis.

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

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

107

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

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

Представлені торгові марки: Cole-Parmer, Masterflex,
ISMATEC, ELLAB A/S., Lighhouse Wordwide Solutions,
Optical Activity Limited, Index Instruments Limited.
ТОВ «Технопролаб» виконує: комплектацію, постачання,
технічне обслуговування лабораторного та промислового
обладнання. Пропонує інжинірингові, валідаційні та
дослідні послуги. Є офіційним представником:
- Cole-Parmer (США) каталог понад 60 тис. найменувань
обладнання, приладів та витратних матеріалів.
- Masterflex, Ismatec (США) перистальтичні насосні
системи для точного дозування та транспортування
розчинів. Шланги, трубки, з’єднання та фітинги.
- Ellab (Данія) високоточні системи температурного
моніторингу для процесів та лабораторій.
- Lighhouse Wordwide Solutions (США) – це комплексні
рішення для контролю забруднень: лічильники
часток в повітрі та рідині, мікробіологічні аспіраційні
пробовідбірники, температура та вологість та багато
іншого.
- Optical Activity Limited (Великобританія) бюджетні
та високоточні поляриметри, широкій вибір кювет
(проточні та з 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) the catalogue containing more 60
thousand of names of the equipment, devices and materials.
- Masterflex, Ismatec (USA) producer of peristaltic pumps for
dispense and metering the fluids. Hoses, tubes, connection
and fitting elements.
- Ellab (Denmark) high accuracy temperature monitoring
systems for process and laboratory.
- Lighhouse Wordwide Solutions (USA) offers the most
complete line of contamination monitoring solutions
available that include Airborne Particle Counts, Airborne
Molecular Contamination Levels, Liquid Particle Counts,
Temperature, Humidity, Total Organic Carbon Monitoring
and many more.
- 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
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professional refractometers and colorimeters with thruflow
and thermostatic chambers for samples.

ТІСКОМСЕРВІС-ПЛЮС, ТОВ
TISKOMSERVIS-PLUS, LTD
Україна, 04116, м. Київ,
вул. Довнар-Запольського, 3,
корп. 2, кв. 13
Off. 13, korp. 2, 3, Dovnar-Zapolskogo Str.,
Kyiv, 04116, Ukraine
+380 (44) 224-50-35
tiskom@i.ua
www.tiskom.com.ua

Представлені торгові марки: DIASYS DIAGNOSTIC
SYSTEMS, DIAMOND DIAGNOSTICS, INSTRUMENTATION
LABORATORY.
ДІАСІС ДІАГНОСТІК СІСТЕМС (Німеччина) – біохімічні
аналізатори, біохімічні реагенти та витратні матеріали.
ДАЙМОНД ДІАГНОСТІКС (США) – аналізатори електролітів,
реагенти та витратні матеріали.
ІНСТРУМЕНТАЙШН ЛАБОРАТОРІ (США) – аналізатори
гемостазу, газів крові та електролітів, реагенти та витратні
матеріали.
DIASYS DIAGNOSTIC SYSTEMS (Germany) – biochemical
analyzers, biochemical reagents and consumables.
DIAMOND DIAGNOSTICS (USA) – analyzers of electrolytes,
reagents and consumables.
INSTRUMENTATION LABORATORY (USA) – analyzers of
hemostasis, blood gases and electrolytes, reagents and
consumables.

УКР ДІАГНОСТИКА, ТОВ
UKR DIAGNOSTIKA, LLC
Україна, 04073, м. Київ, вул. Рейтарська, 18/11, літ. А
А, 18/11, Reitarska Str., Kyiv, 04073, Ukraine
+380 (44) 272-19-38
+380 (44) 272-19-38
office@ukrdiagnostika.ua
www.ukrdiagnostika.ua

Представлені торгові марки: Dirui, Glen Bio,
Instrumentation laboratory, Helena-BioScience, ELMI,
Micros, Rayto.
«УКР ДІАГНОСТИКА» має позитивний багаторічний досвід
комплексного забезпечення клінічних лабораторій. Наша
компанія пропонує покупцеві не просто свою продукцію,
а єдину систему, що включає технічний сервіс, навчання
персоналу, постійну методичну підтримку і своєчасну
доставку реактивів та витратних матеріалів.
“UKR DIAGNOSTICA” has a positive long-term experience to
providing comprehensive clinical laboratories. Our company
offers not just buy a product, and it offers a single system,
which includes the technical service, training, ongoing
methodological support and timely delivery of reagents and
consumables.
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УКРБІО, ТОВ
UKRBIO, LTD
Україна, 04080, м. Київ,
вул. Новокостянтинівська, 13/10, оф. 304
Off. 304, 13/10, Novokostyantynivs’ka Str.,
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 205-56-20
+380 (44) 205-56-21
office@ukrbio.com.ua
www.ukrbio.com.ua

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

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Ukrorgsyntez, LTD
Україна, 02002, м. Київ, вул. Червоноткацька, 67
67, Chervonotkatska Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 502-20-80
+380 (44) 502-48-32
info@uoslab.com
www.uoslab.com

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

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

Представлені торгові марки: CITO TEST, CITOLAB, SNIPER,
Gesan, Genrui
Медична компанія «Фармаско» - провідний постачальник
швидких імунохроматографічних тестів in-vitro на
український ринок. Компанія була створена в 2002 році
командою професіоналів та досягла значних успіхів за
час свого існування.
На українському ринку компанія «Фармаско» є лідером
в сегменті імунохроматографічних тестів. Також новим
напрямком розвитку компанії стали біохімічні та
гематологічні аналізатори, реагенти і інноваційні вироби
медичного призначення.
Pharmasco Ltd is a Ukraine-based medical company
which is dedicated to sales, marketing and distribution of
Immunochromatographic Rapid tests, Dry chemistry, Analyzers
and reagents for laboratory diagnostics and innovative medical
devices.
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Established in 2002, Pharmasco has experienced great progress
in product development and market presence. Biochemical
and hematological analyzers, reagents and innovative medical
products have also become the new direction of the company's
development.

Фенікс-СД, ТОВ
Fenix-SD, LTD
Україна, 21027, м. Вінниця, вул. 600-Річчя, 21
21, 600-letija Str., Vinnitsa, 21027, Ukraine
+380 (432) 43-75-84
info@fenix-sd.com
www.fenix-sd.com

Представлена торгова марка: Sartorius.
Офіційний дистриб’ютор компанії SARTORIUS, фірма
ТОВ «Фенікс-СД» створена у 1996 році. Має великий
досвід продажу і обслуговування лабораторного і
промислового обладнання Sartorius, надає необхідну
технічну, інформаційну підтримку і сервіс. Пропонуємо:
обладнання для фільтрації, очищення, мікробіології,
хроматографії, ультрафільтрації. Лабораторні системи
очищення води, дозатори, центрифуги, лабораторні і
промислові ваги, вологоміри.
The firm “Fenix-SD”, an official distributor of SARTORIUS
company, was founded in 1996. It has gained great experience
at selling and providing services for laboratory and industrial
equipment Sartorius, giving necessary technical and
informative support.
We offer: Equipment for filtration, purification, chromatography.
Microbiology products, Ultrafiltration Devices, Lab Water
Purification System, Pipettes, Centrifuges. Laboratory and
Industrial Scales, Mass-comparators, Moisture analyzers.

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
CHEMLABORREACTIV, 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
info@hlr.ua
www.hlr.ua

Представлені торгові марки: HLR, AMED, ЕКСПЕРТ,
Labexpert, MINDRAY, Diagnosticum, Cormay.
Практичні рішення для лабораторій.
Понад 300 000 найменувань продукції на власному складі:
- Аналітичне та загальнолабораторне 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.

110

WWW.LABCOMPLEX.COM

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.

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;
OFFICIAL CATALOGUE
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- 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.

ЮВІС
Yuvis
Україна, 04210, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 8
8, Stepan Bandera Str., Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 461-87-63
+380 (44) 461-87-65
yuvis@yuvis.com.ua
www.yuvis.com.ua

Представлені торгові марки: Beckman Coulter, Medica,
Arkray, Thermo Fisher, BioChek.
Розвиток та задоволення потреб в сучасних технологіях «in
vitro» завдяки комплексному забезпеченню лабораторій
обладнанням, реактивами, навчанню та консультаціям
медичного персоналу, гарантійному та післягарантійному
сервісному обслуговуванню з метою забезпечення точних
та своєчасних результатів діагностики.
Development and meet the needs of modern technologies «in
vitro» by complex proposal for laboratories of equipments,
reagents, training and consulting medical staff, warranty
and post-warranty service for providing accurate and timely
diagnostic results.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ
IX Міжнародної виставки обладнання
та технологій для фармацевтичної промисловості
PHARMATechExpo
GENERAL INFORMATION ABOUT EXHIBITORS
of the IX International exhibition of equipment
and technologies for pharmaceutical industry
PHARMATechExpo

www.pharmatechexpo.com.ua
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AAPL Solutions
27, Bayside Mall, Tardeo, Mumbai-400034, India
+91 (22) 15-99-88
talk@aaplsolutions.com
www.aaplsolutions.com

AAPL Solutions Pvt Ltd (офіційно компанія Archana
Ampules Pvt Ltd.), з 1983 року є провідним виробником
і експортером фармацевтичних пакувальних матеріалів,
таких як ROPP Caps, алюмінієвої фольги, ПВХ-плівки,
ін’єкційних пакувальних рішень тощо. Виробнича
діяльність здійснюється в рамках безпосереднього
нагляду висококваліфікованих та досвідчених техніків на
кожному етапі виробництва, тому продукти, вироблені
нами, дуже добре приймаються та використовуються
більшістю національних та міжнародних компаній в Індії
та за кордоном.
Ми регулярно експортуємо у Африку, Середній
Схід, Далекий Схід та Латинську Америку та маємо
міжнародних партнерів/агентів у багатьох з цих країн.
AAPL Solutions Pvt Ltd (formely Archana Ampoules Pvt
Ltd.) has been India’s leading manufacturer and exporter of
pharma packaging materials like ROPP Caps, Aluminium
foil, PVC film, Injectable packaging solutions etc., since 1983.
The manufacturing activities are carried out under the direct
supervision of highly qualified and experienced technicians
during every stage of production, therefore products
manufactured by us, are very well accepted and used by most
of the National and Multinational Companies in India and
abroad.
We are regularly exporting to Middle–East, Africa, Far East and
Latin America.
We have International Affiliates/Agents in many of these
countries.

Air France – KLM, Представництва
авіакомпаній в Україні
Air France – KLM, representative offices in Ukraine
Україна, 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 34/33
34/33, Ivanka Franka Str., Kyiv, 01030, Ukraine
+380 (44) 495-24-02
+380 (44) 496-35-88
MAIL.CTO.IEV@KLM.COM
www.airfrance.ua
www.klm.ua

Представлені торгові марки: Air France, KLM.
Авіакомпанії Air France-KLM – це найбільше європейське
об’єднання, основними сферами діяльності якого є
пасажирські та вантажні авіаперевезення, а також
технічне обслуговування літаків.
Ми пропонуємо пасажирам доступ до маршрутної
мережі, яка охоплює 328 напрямків у 118 країнах завдяки
п’яти брендам - Air France, KLM Royal Dutch Airlines,
Transavia, Joon та HOP! Air France. Парк літаків Air FranceKLM з 545 одиниць перевіз у 2017 році 98,7 мільйонів
пасажирів. Авіакомпанії здійснюють щоденно 2300 рейсів
зі своїх хабів: аеропорт імені Шарля де Голля в Парижі і
Схіпхол в Амстердамі.
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Спільна програма лояльності для часто літаючих
пасажирів Flying Blue стала лідером у Європі та нараховує
більш ніж 27 мільйонів учасників.
Air France і КLM входять до альянсу SkyTeam, який
об’єднує 20 авіакомпаній і пропонує клієнтам велику
маршрутну мережу (1 074 напрямків у 177 країнах).
Air France-KLM is a global giant with a strong European base;
the main areas of business are passenger transport, cargo
transport and aeronautical maintenance.
We offer our customers access to a network covering 328
destinations in 118 countries thanks to its five brands - Air
France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia, JOON and HOP! Air
France. With a fleet of 545 aircraft in operation and 98.7 million
passengers carried in 2017, Air France-KLM operates up to 2,300
daily flights, mainly from its hubs at Paris-Charles de Gaulle and
Amsterdam-Schiphol.
Its Flying Blue frequent flyer program is one of the leaders in
Europe with over 27 million of active members.
Air France-KLM is also a member of the Sky Team alliance,
which has 20 member airlines, offering customers access to a
global network of 1,074 destinations in 177 countries.

Changzhou Yuanda Pharmaceutical
Chemical Co., LTD
NO.25, Suhua Road, Changzhou, 213033, China
+86 (0519) 839-87-785
+86 (0519) 839-84-085
jyc@ydpharm.com
www.ydpharm.com

Компанія спеціалізується на розробці фармацевтичних
хімічних матеріалів і на дослідженні фармацевтичного
сипучого матеріалу.
Поставляє Ticagrelor, Obeticholic Acid, Rosuvastatin
Calcium, Pitavastatin Calcium, Ezetimibe, Rivaroxaban,
Dabigatran etexilate mesylate, Sofosbuvir, Ledipasvir,
Velpatasvir, LCZ696, Canagliflozin, Tofacitinib Citrate,
Atorvastatin Calcium, Boceprevir, Telaprevir, фолієву
кислоту, Pregabalin, доксициклин Hyclate, Venetoclax ,
Niraparib, Sugammdex Sodium, Riociguat, Delafloxacin,
Olopatadine, Roflumilast, Antihelmintic (Morantel Citrate,
Morantel Tartrate, Omanant Pamoate, Pyrateel Pamoate,
Pyrantel Tartrate, Pyrvinium embonate) і їх проміжні
продукти.
We specialized in the operation of pharmaceutical chemical
materials and the research of pharmaceutical bulk material.
We supply Ticagrelor, Obeticholic Acid, Rosuvastatin Calcium,
Pitavastatin Calcium, Ezetimibe, Rivaroxaban, Dabigatran
etexilate mesylate, Sofosbuvir, Ledipasvir, Velpatasvir, LCZ696,
Canagliflozin, Tofacitinib Citrate, Atorvastatin Calcium,
Boceprevir, Telaprevir, Folic acid, Pregabalin, Doxycycline
Hyclate, Venetoclax, Niraparib, Sugammdex Sodium, Riociguat,
Delafloxacin, Olopatadine, Roflumilast, Antihelmintic
(Morantel Citrate, Morantel Tartrate, Oxantel Pamoate, Pyrantel
Pamoate, Pyrantel Tartrate, Pyrvinium embonate)’s API and
their intermediates.
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ECI Packaging Ltd (USA)
Представництво в Україні
Україна, 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 4, оф. 6
Branch Office in Ukraine
Off. 6, 4, Shota Rustaveli Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 490-58-03
office@eciltd.kiev.ua
www.ecipack.com

Представлені торгові марки: Steriline, RomacoMacofar,
RomacoNoack, RomacoPromatic, RomacoUnipac,
RomacoSiebler, RomacoKilian, RomacoBosspak,
RomacoInnojet, FrymaKoruma, HAPA, CMP, IWT.
ECI Packaging Limited є провідним постачальником
пакувального і технологічного обладнання для
фармацевтичної промисловості. На ринку СНД з 1993
року компанією реалізовано понад 3000 проектів. ECI
є офіційним представником таких брендів: Romaco,
Steriline, FrymaKoruma, HAPA, CMP, IWT. Асортимент
продукції: лінії асептичного розливу, ізолятори, блістерні,
тубонаповнюючі машини, таблет-преси, пакувальники
у стріпи, у коробки, машини для рахування таблеток,
технологічне обладнання, друкарське та інше.
ECI Packaging Limited has been working in CIS market since
1993 and is the leading supplier of packaging and processing
equipment for pharmaceutical industry with over 3000
projects completed. ECI is the official distributor of such
brands as Romaco, Steriline, FrymaKoruma, HAPA, CMP, IWT.
Our portfolio includes: aseptic filling lines, isolators, blister,
cartoning, tube filling lines, strip packaging lines, tablet-presses,
tablet counting machines, processing equipment, printing and
labeling machines.

G. M. PROJECT s.r.o.
Czech Republic, 74601, Opava
+420 (553) 624-069
gmproject@gmproject.cz
www.gmproject.cz

•

More than 24 years of experience. G.M. Project s.r.o. is an
engineering company with extensive experience and expertise
in the field of pharmaceuticals, biological and chemical
production. The company has a strong team of designers,
technical specialists and engineers to implement the most
complex projects and the creation of technological processes.
The company was founded in 1994 by specialists from the
pharmaceutical industry. During our development, we have
developed a professional system of engineering services for
clients in the pharmaceutical and biotechnology industries,
manufacturing of ready-made forms, substances and
substances (AFI) and laboratories. The company is one of the
market leaders in these highly specialized areas.
Work in 10 countries.
G.M. Project is an export company. We export up to 80% of
our services abroad. We have dozens of customers in different
countries of central and Eastern Europe. The most important
are the following areas: Slovakia, Russia, Lithuania, Latvia,
Poland, Turkey, Croatia, Kosovo, Iran and Ukraine.
5 departments and areas of activity.
The main clients of our company are the producers of LES,
AFI, biotech companies, manufacturers of medical products,
companies working in the field of health care.

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

Представлені торгові марки: Pharmacoat, Metolose,
HPMC phtalate, AQOAT, L-HPC, PVP, Gohsenol, Cellets,
Shellac, PEO, МСС, Carbomer.

Більше 24 років досвіду. G.M. Project – це інжинірингова
компанія, що має великий досвід роботи і фахівців
в області фармацевтики, біологічного та хімічного
виробництва. Компанія має сильну команду
проектувальників, технічних фахівців і інженерів
для реалізації найскладніших проектів і створення
технологічних процесів. Компанія заснована в 1994 році
фахівцями - вихідцями з фармацевтичної галузі. Протягом
свого розвитку, нами розроблена професійна система
інжинірингових послуг для клієнтів з фармацевтичної
та біотехнологічної промисловості, виробництв готових
форм, субстанцій (АФІ) і лабораторій. Компанія є одним з
лідерів ринку в цих високоспеціалізованих областях.
Робота в 10 країнах.
G.M. Project є експортною компанією. Ми експортуємо
до 80% своїх послуг за кордон. У нас є десятки клієнтів у
різних країнах Центральної та Східної Європи. Найбільш
важливими є наступні напрямки: Словаччина, Росія,
Литва, Латвія, Польща, Туреччина, Хорватія, Косово, Іран
і Україна.
5 відділень і напрямків діяльності.
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Основними клієнтами нашої компанії є виробники ГЛЗ,
АФІ, біотехнологічні компанії, виробники медичних
виробів, компанії, що працюють у галузі охорони
здоров’я.

OFFICIAL CATALOGUE

Ви змінюєтесь – ми створюємо можливості!
HARKE Pharma є технічно орієнтованим дистриб’ютором,
головний офіс розташований в Мюльхайміна-Рурі, Німеччина. Компанія працює у галузі
фармацевтичних технологій і харчової промисловості.
Ключові компетенції охоплюють поліпшення фармакотехнологічних характеристик складів, матричні
системи, жувальні і ородисперсні таблетки, покриття,
пелети і тощо. Пропоновані продукти виробляються
відповідно до правил GMP в Німеччині, Японії та Іспанії.
Скористайтеся нашим досвідом в розробці складів і
технології для класичних і нових лікарських форм.
Youinnovate – weenable!
HARKE Pharma is a technological driven distribution company
based in Mülheim, an der Ruhr, Germany active in the field of
pharmaceutical technology.
Core competencies span from coatings, SR-Matrices, tabletting
aids, pellet systems to granulation binders, to be realized by
cellulose derivatives, PVA, PEO or various blends – all of which
produced according GMP rules in Germany and Japan.
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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Benefit from our experience about modern techniques to set up
modern formulations for classical dosage forms or to gain value
with new dosage forms.

IMCoPharma
1178/35, Budovatelska, Bilovec, 74301, Czech Republic
+420 (556) 778-411
+420 (597) 579-513
sales@imcopharma.com
www.imcopharma.com

Представлені торгові марки: Favea, Fareva, Serumwerk,
Salinen, Roquette, Pharmacosmos, F.I.S., Saneca, Amino,
Cosma, Amsa, Trifarma, Clarochem, Isaltis, Medichem,
Hovione, iMax, Cayman Pharma.
IMCoPharma – це фармацевтична компанія з комплексними послугами, яка займається дослідженням,
комерційною реалізацією і дистрибуцією інноваційних
та у своєму класі найкращих товарів і послуг для
клієнтів у країнах СНД. IMCoPharma створює торговий
альянс між ЄС та фармацевтичними ринками СНД з
метою поглиблення співпраці, поширення комерційної
діяльності та надійного партнерства.
IMCoPharma is a fully-serviced pharmaceutical company
that researches, markets and distributes innovative, best-inclass products and services to its customers within CIS region.
IMCoPharma creates a business alliance between the EU and
CIS pharmaceutical markets, with the objective of deepening
and expanding business activities and developing strong
partnership.

INTERTECH Corporation
Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 2, оф. 304
Off. 304, 2, Rybalska Str., Kyiv, 01011, Ukraine
+380 (44) 230-23-73
info@intertech-corp.com.ua
www.intertech-corp.ru

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
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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.
-

Jiangsu Hualan New Pharmaceutical
Material Co., LTD
No. 1488, Zhencheng Road, Jiangyin, 214443, China
+86 (510) 689-78-889
+86 (510) 689-51-525
malj@hlnpm.com
www.hlnpm.com

Представлена торгова марка: HUALAN.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., Ltd була
заснована в 1992 році. В основному компанія займається
виробництвом та розповсюдженням бренду Hualan гумових пробок для антибіотиків, ліофілізації, інфузії,
вакуумних пробірок для забору крові тощо. Особливо
гарну якість мають гумові пробки з покриттям. Продукція
Hualan має сертифікати FDA DMF NO., ISO і відповідає
стандарту GMP.
Hualan завжди дотримується концепції “Товари
компанії Hualan прирівнюються до лікарських засобів, а
відповідальність Hualan означає безпеку та ефективність”.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., Ltd was
established in 1992. Mainly engaged in manufacturing and
distribution of “Hualan” Brand rubber stoppers for antibiotics,
lyophilization, infusion, vacuum blood collection tubes etc,
especially good at coated rubber stoppers. Hualan have FDA
DMF NO., ISO, and meet GMP standard.
Hualan always stick to the concept “Hualan products equaling
to the medicines; Hualan’s responsibility means safety and
effective”.

OtiPharm research, LLC
Україна, 03067, м. Київ,
вул. Машинобудівна, 35-А, корпус Т, оф. 401
Off. 401, building Т, 35-A,
Mashynobudivna Str., Kyiv, 03067, Ukraine
+38 (067) 568-68-96
info@otipharm.com
www.otipharm.com

OtiPharm® Research – провайдер послуг з проведення
аудиту регуляторної системи, системи фармаконагляду,
стану досьє, розробки програми клінічного
розвитку лікарського засобу, послуги з супроводу
експериментальних та клінічних досліджень, інтеграція IT
рішень у бізнес-процеси фармацевтичних компаній. Наше
завдання - це пошук та надання рішення по створенню
та оновленню регуляторної системи, використовуючи
заключення кваліфікованих спеціалістів галузі.
OtiPharm® Research is the provider of audit services for the
regulatory system, the pharmacovigilance system, the status
OFFICIAL CATALOGUE
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of the dossier, support experimental and clinical studies,
integration of a modern high-tech IT-certified Database. Our
task is to find and provide a solution for creating and updating
the regulatory system of your company, using the expert
opinion of qualified specialists of the industry.

PARLE ELIZABETH TOOLS PVT, LTD
Vasai, Mumbai, India
+91 (250) 663-22-22
gakulkarni@parle-elizabeth.com
www.parle-elizabeth.com

Представлені торгові марки: PARLE
TECHNOLOHGIES, PARLE KOVAI MACHINERY.

GLOBAL

Parle Elizabeth є спільним підприємством між Parle
Global та Elizabeth Carbide (США), що спеціалізується на
виготовленні високоякісних інструментів та таблеткових
пресів в Індії.
Інструменти - багатошарові, моноблоки, спеціальні
покриття та нестандартні інструменти.
Інструменти догляду - обладнання для обслуговування
інструментів.
Прес-частини - високоякісний планшетний друк.
Частини зміни блістерів - цей розділ спеціалізується на
виробництві запасних частин для блістерних пакувальних
машин.
Таблеткові преси - Eliza Press & Eco Press серії планшетних
пресів для обслуговування всіх видів фармацевтичних
потреб.
Parle Elizabeth is a joint venture between Parle Global&
Elizabeth Carbide, USA for the manufacturing of high quality
tooling & tablet presses in India.
Tooling - Multi-tip, Monoblock, special coated & non-standard
tooling.
Toolcare – Equipment for maintenance of TOOLING.
Press Parts –High Quality Tablet Press Spares.
Blister Change Parts – This division is into manufacturing of
Change Parts for Blister Packing Machines.
Tablet Presses – Eliza Press & Eco Press series of Tablet Presses for
catering to all kind of Pharma requirements.

ROMMELAG ENGINEERING
16, Fabrikweg, Buchs, 5033, Switzerland
+41 (62) 834-55-55
mail@rommelag.ch
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.

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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ROMMELAG ENGINEERING is the worldwide leading
manufacturer and supplier of “bottelpack” Blow-Fill-Seal (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.

WIPOTEC-OCS GmbH
26, Adam-Hoffmann-Strasse,
Kaiserslautern, 67657, Germany
+49 (631) 341-460
+49 (631) 341-468-690
info@wipotec.com
www.wipotec.com

Представлені торгові марки: WIPOTEC-OCS, WIPOTEC
Weighing Technology.
WIPOTEC-OCS всесвітньовизнаний виробник контрольних динамічних ваг, X-Ray сканерів та систем
Track&Trace. Назва виробника є синонім високої
якості, дуже надійних рішень та кваліфікованої
технічної підтримки. Виняткова вертикальна глибина
виробництва дозволяє задовольнити будь-які
найвимогливіші потреби клієнтів.
WIPOTEC-OCS is an internationally recognized partner
for efficient checkweighers, catchweighers as well as X-ray
scanners and Track&Trace solutions. The name is synonymous
with high quality, very fast solutions and outstanding service.
An exceptional vertical range of manufacture stands for highest
flexibility.

ZETA Biopharma GmbH
1, Zetaplatz, Lieboch/Graz, 8501, Austria
+43 (313) 6 9010-0
+43 (313) 69-010-9100
office@zeta.com
www.zeta.com

ZETA налічує 520 співробітників, штаб-квартира в
Австрії (Європа) та ще 8 філій, є одним з найбільших
постачальників інженерних, автоматизованих та
технологічних процесів у Європі для біофармацевтичних
застосувань. ZETA спеціалізується на проектуванні,
розробці, виробництві, автоматизації та обслуговуванні
індивідуальних технологічних рішень для асептичних
застосувань. Фахівці ZETA розробляють складні
технологічні рішення від початкової ідеї до введення в
експлуатацію заводу.
ZETA with its 520 employees, headquarter in Austria (Europe)
and 8 further branches is one of Europe’s largest providers
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA

117

IX МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATechExpo
IX INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

of engineering, automation and process technology for
biopharmaceutical applications. ZETA is specialized in
designing, engineering, development, manufacturing,
automation and maintenance of customized process solutions
for aseptic applications. ZETA’s specialists develop sophisticated
technological solutions from the initial idea to the commissioning
of the plant.

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

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

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

Представлена торгова марка: Agilent Technologies.
Провідна українська компанія «АЛСІ-ХРОМ» – офіційний
дистриб’ютор Agilent Technologies в Україні - лідер на
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ринку високоточного аналітичного обладнання для
лабораторій. Більше 20-ти років надійної, професійної
роботи, досвід і знання фахівців компанії, світовий
рівень сервісної служби «АЛСІ-ХРОМ» забезпечують
замовникам гарантію ефективної роботи обладнання
в вирішенні складних аналітичних задач лабораторій.
«АЛСІ-ХРОМ» здійснює постачання та сервісне
обслуговування приладів для хімічного аналізу в таких
напрямках як: хроматографія газова і рідинна, масспектрометрія, молекулярна і атомна спектрометрія,
капілярний електрофорез, дослідження швидкості
розчинення пігулок і капсул. Для успішної роботи
великого парку встановленого обладнання важливе
місце в роботі фірми «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 – the official
distributor of Agilent Technologies in Ukraine – is a leader in the
market of high-precision analytical equipment for laboratories.
More than 20 years of reliable, professional work, experience
and knowledge of the company’s specialists, the world-wide
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 company ALSI-Chrom is providing customers
with the necessary spare parts and consumables. The company
has a world-class service that combines the experience and
professional expertise of the top-notch 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 Андрія Шептицького, 4
4, Mitropolita Andreya Sheptitskogo Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 492-72-70
+380 (44) 492-72-71
info@alt.ua
www.alt.ua

Представлені торгові марки: Analytik Jena, Hitachi
High-Tech, Leica, Lighthouse Worldwide Solutions, Oxford
Instruments, BWB Technologies, Horiba, Quantachrome.
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З моменту свого створення у 2008 році і дотепер
компанія «АЛТ Україна Лтд» є однією з найрозвиненіших
і найнадійніших компаній з впровадження передових
лабораторних технологій. Основним напрямком
діяльності компанії є підготовка та реалізація системних
рішень для лабораторій різного рівня і напрямків
діяльності.
Під «системними рішеннями» ми розуміємо комплексне
оснащення конкретної лабораторії:
- складним спеціалізованим та загальнолабораторним
обладнанням;
- лабораторними меблями, посудом, аксесуарами та
витратними матеріалами;
- методичну та сервісну (гарантійну і післягарантійну)
підтримку;
- впровадження в роботу лабораторій інформаційних
систем управління процесами;
- навчання персоналу лабораторії (як на базі замовника,
так і в нашому навчально-методичному центрі);
- проведення проектування, будівельних робіт,
внутрішнього оздоблення приміщень, допомога в
отриманні всіх необхідних дозвільних документів і
державної акредитації лабораторії.
Безсумнівною конкурентною перевагою нашої команди
є розуміння основних завдань, що стоять перед нашими
замовниками, і застосування максимально ефективного і
конструктивного підходу до їх успішного вирішення.
Це досягається, з одного боку, завдяки високому
професіоналізму наших співробітників, з іншого боку, завдяки нашим надійним постачальникам, провідним
зарубіжним виробникам лабораторного обладнання і
матеріалів.
Since its inception in 2008 and till now, the company “ALT
Ukraine Ltd” is one of the most advanced and reliable companies
for introduction of advanced laboratory technologies. The
main direction of the company’s activity is the preparation and
implementation of system solutions for laboratories of different
levels and areas of activity.
Under the “system solutions” we mean the complex equipment
of a particular laboratory:
- complex specialized and general laboratory equipment;
- laboratory furniture, utensils, accessories and consumables;
- methodical and service (warranty and post-warranty) support;
- introduction into the work of laboratories of information
management systems processes;
- training of laboratory personnel (both on the basis of the
customer, and in our training center);
- designing, construction work, interior decoration of premises,
assistance in obtaining all necessary permits and state
accreditation of the laboratory.
Undoubted competitive advantage of our team is an
understanding of the main tasks facing our customers, and the
application of the most effective and constructive approach to
their successful solution.
This is achieved, on the one hand, by the high professionalism
of our employees, on the other hand - thanks to our reliable
suppliers, leading foreign manufacturers of laboratory
equipment and materials.
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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.

БВТ Україна, ТОВ
BWT Ukraine, LTD
Україна, 03124, м. Київ, провулок Радищева, 8
8, Radyshcheva Lane, Kyiv, 03124, Ukraine
+380 (44) 390-76-18
+380 (44) 390-76-19
info@bwt.ua
www.bwt.ua
www.pharmawater.com.ua

Представлені торгові марки: BWT, BWT Pharma&Biotech.
BWT – провідна європейська компанія в сфері
виробництва обладнання для водопідготовки та рішень
«під ключ» для фармацевтичних чистих середовищ.
Пропонує своїм клієнтам проектування та монтаж систем
генерації, зберігання і розподілення води PW, HPW, WFI
та чистої пари (PS). Надає повний спектр проектних
рішень: визначення проекту та його оптимізації, вибору
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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технології та автоматизації, виробництва, валідації,
створення документації та введення в експлуатацію.
BWT is a leading European company in the field of production
of water treatment equipment and turnkey solutions for
pharmaceutical clean environments. It offers its customers
design and installation of water generation, storage and
distribution systems PW, HPW, WFI and pure steam (PS).
Provides a full range of design solutions: project definition and
optimization, technology selection and production automation,
validation, documentation creation and commissioning.

Бютлер&Партнер, ТОВ
Butler&Partner, LLC
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Академіка Паладіна, 44, оф. 17
Off. 17, 44, Akademika Palladina Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 422-61-27
+38 (067) 230-89-76
office@butlerpartner.com
www.butlerpartner.com

Представлені торгові марки: Kinematica, Comas, Frewitt,
Agierre, Dott. Bonapace&Co., Antares Vision, Brevetti
Angela, O.M.A.R., B&D Italia, Bergami, Riera Nadeu, Food and
Pharma Systems FPS, Pharma Technology, Three-Tec, ZIRBUS
Technology.
Швейцарська компанія ТОВ «Бютлер енд Партнер»
пропонує технічні консультації й обладнання та системи
для лабораторій і виробництва для фармацевтичної,
косметичної, хімічної і харчової галузей.
Ми надаємо рішення та системи «під ключ»:
Водоочищення і водопідготовка, чистий пар;
Подрібнення, помел, диспергування;
Просіювання, змішування, гомогенізація, емульгування,
аерування;
Дозування, транспортування матеріалів;
Центрифуги, сушки;
Реактори, шейкери, шейкери-інкубатори;
Контейнери з нержавіючої сталі;
Дозування рідин, розлив, закупорка.
Пакування: блістерні машини, наповнення тюбиків,
пакування в саше та стіки, картонажне обладнання.
Butler&Partner LLC is a Swiss technical Consulting company
offering Equipment and Systems for laboratory and production
processes in the Pharmaceutical/Cosmetic, Chemical and Food
industry.
We provide solutions and turn-key installations for:
Water treatment and purification, sterile steam;
Milling, dispersing;
Sieving and sifting;
Mixing, homogenizing, emulsifying and foaming;
Dosing, feeding, conveying;
Centrifuges, dryers, fluid bed;
Reactors, shakers and shakers-incubators;
Stainless steel drums;
Liquid dosing, filling, capping;
Packaging machines: blister machines, tube filling, packing into
sachets and sticks, cartooning.
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Група компаній ВІАЛЕК. Україна | Росія |
Казахстан | Молдова
VIALEK Group. Ukraine | Russia | Kazakhstan |
Moldova
+380 (44) 228-27-64
+380 (44) 576-12-76
+7 (499) 701-99-16
+7 (495) 227-23-60
info@vialek.com.ua
edu@vialek.ru
www.vialek.com.ua
www.vialek.ru

Сьогодні Група ВІАЛЕК – це компанія, що динамічно
розвивається. Серед клієнтів понад 460 фармацевтичних
підприємств у сфері обігу лікарських засобів (виробники,
дистриб’ютори, аптечні мережі) з України, Росії, Молдови,
Казахстану, Білорусі, Грузії, Вірменії та Узбекистану. За
рік в середньому проводиться більше 50 відкритих
навчальних заходів, 3-4 міжнародні конференції і
10-12 корпоративних семінарів. Це близько 1500
фахівців, які пройшли навчання з різних аспектів
фармацевтичної діяльності. В рамках видавничої
діяльності щорічно готується до друку 1-2 видання,
10-12 перекладів міжнародних керівних вказівок,
видається щоквартальний науково-практичний журнал.
Спираючись на багаторічний практичний досвід
впровадження GMP/GDP на вітчизняних підприємствах,
ми нічого не приховуючи, передаємо знання, поширюємо
креативні ідеї і ділимося досвідом у сфері виробництва
і забезпечення якості лікарських засобів. Ми
використовуємо сучасні технології, сучасні інструменти
візуалізації і методичні підходи, що зарекомендували
себе у всьому світі. ВІАЛЕК - це завжди реальні приклади з
практики, креативні тренери та експерти, інтерактивний
процес обговорення, стимулюючий творчу активність
і спрямованість на формування у персоналу здатності
адекватно діяти в складних ситуаціях.
Today Vialek Group is a dynamically developing company.
Among the clients of more than 460 pharmaceutical companies
in the sphere of drug circulation (manufacturers, distributors,
pharmacy networks) from Ukraine, Russia, Moldova,
Kazakhstan, Belarus, Georgia, Armenia and Uzbekistan. Over the
year, more than 50 open educational events, 3-4 international
conferences and 10-12 corporate seminars are held on average.
This is about 1500 specialists who have been trained in various
aspects of pharmaceutical activity. Within the framework
of publishing activities, 1-2 editions, 10-12 translations of
international guidelines are being prepared annually, and a
quarterly scientific and practical journal is published. Based
on many years of practical experience in implementing GMP/
GDP at domestic enterprises, we do not hide anything, transfer
knowledge, distribute creative ideas and share experience in
the field of production and quality assurance of medicines.
We use modern technology, advanced visualization tools and
methodological approaches that have proven themselves
throughout the world. Vialek is always a real case study,
creative coaches and experts, an interactive discussion process,
stimulating creative activity, and an orientation towards the
ability of the staff to adequately act in difficult situations.
OFFICIAL CATALOGUE
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Датафарм, ПП
Datafarm, PE
Україна, 61000, м. Харків, пр-т Московський, 210
210, Moskovskiy Ave., Kharkiv, 61000, Ukraine
+38 (097) 813-60-74
datafarm@mail.ua
www.datafarm.prom.ua

Компанія-лідер у сфері виробництва нестандартного
фармацевтичного обладнання та меблів для «чистих»
приміщень. Поставляє високоякісне ємнісне обладнання
– збірники, реактори, бочки з харчових нержавіючих
сталей марок AISI 304 і AISI 316. Виробляє столи,
відбійники, мийки, європіддони, перила відповідно
до вимог міжнародного стандарту GMP. Компанія
займається переобладнанням і модернізацією
підприємств фармацевтичної промисловості. Реалізує
складні конструкторські рішення під замовлення.
The company is a leader in the field of manufacturing of nonstandard pharmaceutical equipment and furniture for “clean”
premises. Dafarm supplies high-quality capacitive equipment,
such as collectors, reactors, barrels made of stainless steel of the
brands AISI 304 and AISI 316. It produces tables, bumpers, sinks,
euro pallets, railings in accordance with GMP standard. The
company is engaged in the re-equipment and modernization of
the pharmaceutical industry.

Євроджет, ТОВ
Eurojet, LTD
Україна, 07400, Київська обл.,
м. Бровари, вул. Лісова, 2, оф. 150
Off. 150, 2, Lisova Str., Brovary,
Kyiv region, 07400, Ukraine
+380 (44) 593-16-60
+380 (44) 593-16-67
info@eurojet.com.ua
www.eurojet.com.ua

Представлені торгові марки: Koenig&Bauer,Solaris laser,
Carl Valentin, Softgroup, Topjet, Etipack, Open Date, Inc.jet,
Loogal, Nemesis.
ТОВ «Євроджет» пропонує обладнання для маркування
від таких компаній як: Koening&Bauer (Німеччина) –
каплеструменеві промислові маркувальники; Solaris
laser (Польща) – лазерні маркувальні принтери; Carl
Valentin (Німеччина) – термопринтери настільні та для
друку на упаковку; Softgroup – комплексні рішення
для серилізації та агрегації, Track&Trace; Topjet (Італія) –
великосимвольні принтери, кольоровий друк; Etipack
(Італія) – етикетування; Open Date (Англія) – рібони,
термострічки; Inc.jet (США) – системи для маркування
в промисловості та поліграфії, 2D кодування; Loogal
(Китай) - HP TIJ принтери; Nemesis (Італія) –
вагоетикетувальники, сортувальники та метало-детектори.
Також пропонуємо витратні матеріли для всіх термопринтерів – друкуючі голівки, термодрукуючу стрічку.
Eurojet LTD is a representative of the companies -manufacturers
of equipment for product identification: Koenig&Bauer
(Germany) industrial inkjet printers; Solaris laser (Poland) ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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laser printers; Carl Valentin (Germany) - thermal tabletop and
overprint printers; Softgroup Integrated solutions for serialization
and aggregation, Track & Trace; Topjet (Italy) – large character
printers, colour printers; Etipack (Italy) – labeling equipment;
Open Date (UK) - thermotransfer foils, Inc.jet (USA) –variable
printing in packaging and polygraphic industry, 2D coding;
Loogal (China) –HP TIJ coders; Nemesis (Italy) – checkweighers,
weigh-price labelers, metal detectors. Also offer consumables for
all thermal printers - print heads, thermal transfer ribbon.

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

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

КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, ТОВ
Kabelfarmtehnika, LTD
Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Первомайська, 68
68, Pervomayska Str., Cherkassy, 18000, Ukraine
+38 (067) 754-30-65
technotok@ua.fm
www.kft2.com.ua

Розробка і виробництво обладнання для фармацевтичної
промисловості. Реактори для мазей, кремів і супозиторної
маси. Гомогенізатори. Ємкісне обладнання для ін’єкційних
розчинів з магнітною мішалкою. Дозатори для м’яких
лікарських форм, сиропів, розчинів і косметичної глини.
Біконусні змішувачі для сипучих продуктів. Касети для ампул.
Development and production of equipment for the
pharmaceutical industry. Reactors for ointments, creams
and suppository mass. Homogenizers. Capacitive equipment
for injection solutions with a magnetic stirrer. Dosers for soft
medicinal forms, syrups, solutions and cosmetic clay. Biconical
mixers for bulk products. Cassettes for ampoules.
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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КІТМЕД, ВФ, ТОВ
CITMED, LTD
Україна, 03049, м. Київ, а/с – 61
P.O. box – 61, Kyiv, 03049, Ukraine
+380 (44) 277-40-19
+380 (44) 236-88-59
+380 (44) 277-85-69
office@citmed.kiev.ua

Представлені торгові марки: NITRITEX, BIOCLEAN,
INDUTEX, CONTEC, TEXWIPE, HYDROFLEX, BERKSHIRE, BAG
Healthcare, MESALAB, STERIM, STERISTAR.
Є ексклюзивним представником NITRITEX в Україні
та виконує поставки захисного одягу для роботи з
цитостатиками та матеріалів (серветки, липкі килимки,
папір), одноразового та багаторазового одягу
(комбінезони, рукавички, маски, бахіли), черевиків,
окуляри для чистих приміщень клас 100 (А/В).
Є ексклюзивним представником BAG Healthcare
GMBH MESALAB, STERIM, STERISTAR постачає біологічні
індикатори для проведення контролю процесів
стерилізації рідин, хімічні індикатори, індикатори
радіаційної стерилізації, індикаторні наклейки.
Постачає серветки, CONTEC INC HYDROFLEX (TEXWIPE,
BERKSHIRE прибиральний інвентар) CONTEC INC
HYDROFLEX (возики з нержавіючої сталі, тримачі мопів,
мопи) та матеріали для відбору проб CONTEC INC
HYDROFLEX (TEXWIPE, BERKSHIRE при валідації очисток
серветки, сваби). Рулони пакети для стерилізації.
Cleanroom goods:
- Coveralls, Overboot, Mask (NITRITEX, INDUTEX)
- Wipers, CONTEC (TEXWIPE, NITRITEX, HYDROFLEX, BERKSHIRE)
- mopping systems (CONTEC, HYDROFLEX)
- swabs (TEXWIPE, CONTEC, BERKSHIRE)
- chemical and biological indicators for sterilization process
validation (BOWI DICK, HELIX TEST)
- Cleanroom Mats NITRITEX
- Cleanroom Google
- Cleanroom gloves ISO 4
- GMP Grade A/B

ЛАБ-СЕРВІС, ТОВ
Lab-service
Україна, 02002, м. Київ, вул. Флоренції, 5, кв. 16
Ap. 16, 5, Florence Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+38 (050) 448-34-56
secretary@lab-service.ua
www.lab-service.org

Представлені торгові марки: Chart, MDI Membrane
Technologies, Thermo Fisher SCIENTIFIC, BIOER, PanReac
AppliChem, RATIOLAB, ADRONA, IKA, MVE.
ЛАБ-СЕРВІС – провідне українське підприємство з
продажу лабораторного обладнання, реактивів та
реагентів, лабораторного посуду та інше. Головний
чинник нашого успіху - стосунки з замовником. Ми
працюємо на засадах прозорості, довіри та професійності.
За багато років плідної співпраці ми отримали визнання
фахівців у галузях охорони здоров’я, фармацевтики,
харчової промисловості, ветеринарії.
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Біотехнології - це наше все.
LAB-SERVICE is the leading Ukrainian company selling
laboratory equipment, reagents and reagents, laboratory
utensils, and more. The main factor of our success is the
relationship with the customer. We work on the principles of
transparency, trust, and professionalism. Over many years of
fruitful cooperation, we have been recognized by specialists
in the fields of healthcare, pharmaceuticals, food industry and
veterinary medicine.
Biotechnology is ours all.

Ледум, ТОВ
Ledum, LLC
Україна, 49069, м. Дніпро, пр-т Б. Хмельницького, 17
17, B. Khmelnitsky Ave., Dnipro, 49069, Ukraine
+38 (067) 560-52-42
+380 (56) 370-54-72
official@ledum.com.ua
www.ledum.com.ua

Представлені торгові марки: HAIER, Angelatoni, Hettich,
CD RICH, Demoforius, CENTRON, Scinomed, WEGO.
ТОВ «Ледум» засноване у 1994 році. Основний вид
діяльності – оптова торгівля та промоція витратних
матеріалів та обладнання для служби крові. Продукція,
що пропонується, сертифікована та дозволена до
використання в медичних установах України.
Також компанія спеціалізується на розробці та
виробництві широкого асортименту біомедичних
низькотемпературних холодильників та морозильників,
які застосовуються на фармацевтичних підприємствах та
заводах.
LLC “Ledum” was founded in 1994. The main activity is
wholesale and promotion of consumables and equipment for
blood services. Proposed products are certified and authorized
for use in medical institutions of Ukraine.
Also, the company specializes in the development and
production of a wide range of biomedical low-temperature
refrigerators and freezers that used in pharmaceutical
institutions and plants.

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

Компанія МАКРОЛАБ ЛТД створена у 2006 році та
спеціалізується на поставках та обслуговуванні сучасного
лабораторного обладнання:
- Щокові дробарки, планетарні, шарові, дискові, роторні,
ножові та ріжучі млини, механічні ступки, розсіви, сита,
ділителі проб, преси;
- Прискорена мікрохвильова кислотна мінералізація,
екстракція, озолення.
OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

IX МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATechExpo
IX INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

- Системи для синтезу;
- Аналізатори вологи, білку, жиру, клітковини;
- Отримання наноемульсій та наносуспензій;
- Аналітичні і лабораторні ваги;
- Муфельні та сушильні печі;
- Автоклави, стерилізатори, інкубатори, кліматичні
камери;
- XRF спектрометри та дифрактометри;
- Мобільні та стаціонарні іскрові оптико-емісійні
спектрометри;
- Системи сплавлення в платинових тиглях;
- Аналізатори CS/ONH;
- Абразивні та прецизійні відрізні станки, шліфувальнополірувальні станки, преси;
- Твердоміри по Брінелю, Роквеллу, Віккерсу;
- Лазерні аналізатори розміру і форми частинок;
- Очисники аргону.
Поставка приладів супроводжується запуском в
експлуатацію, навчанням, методичним супроводженням,
гарантійним та післягарантійним обслуговуванням.
Company MACROLAB LTD was established in 2006 and
specializes in supplying and servicing of advanced laboratory
equipment. Macrolab Ltd can offer fast delivery and installation
of the equipment, end user training, warranty and after
warranty support.

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

Представлені торгові марки:

«Михаил Курако» – постачальник технологічного та
пакувального обладнання для фармацевтичної, харчової,
косметичної промисловостей провідних світових
виробників:
Bohle: повний комплект обладнання для виробництва
твердих форм у фармацевтичному виробництві
(змішувачі-гранулятори, компактери, коатери, системи
навігації);
Korsch: різні типи пігулок пресів для (від одна пуасонних,
до роторних. Продуктивністю мільйон таблеток на
годину і вище. Преси здатні виробляти таблетку будь-якої
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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форми, а також: одна/двох/трьох/чотирьох/п'яти слойну
таблетку або таблетку в таблетці);
Optima pharma: (Inova, Klee, Kugler, Metall + Plastic)
обладнання і комплектні лінії для асептичного і
не асептичного наповнення і закриття шприців,
картриджів, флаконів, (з рідкими, ліофільними і сипучими
продуктами);
Waldner: (вакуумні та сушильні шафи, змішувальні
реактори);
Sarong: (упаковка супозиторіїв, юніт доз і виробництво
плівки для наповнення супозиторіїв);
Seidenader: (інспекційні машини: як напівавтоматичні,
так і повністю автоматичні з інтегрованими системами
перевірки об'єктів на герметичність. Устаткування і
програмне забезпечення для серіалізації і агрегації
(Track&Trace);
Dividella AG: обладнання для упаковки різних
фармацевтичних продуктів з верхнім і бічним
вкладенням, в одну пачку, з формуванням пачки;
Mediseal: Обладнання (блистерні, картонажні машини і
машини для упаковки в пакети типу саше або стік);
GUK: (фальцевальні машини);
NETZSCH Vakumix: (обладнання для виробництва в'язких
однорідних товарів, подрібнення до наночастинок і
багато іншого);
Enflex: (упаковка сипучих, в'язких і штучних продуктів в
пакетики);
Belimed: (мийні машини і парові стерилізатори);
MG2: капсулонаповнюючі машини роторного типу від
лабораторних до високошвидкісних.
«Михаил Курако» надає повний спектр сервісних
послуг як в гарантійний, так і післягарантійний період
російськомовними фахівцями.
Mikhail Kurako is a supplier of technological and packaging
equipment for the pharmaceutical, food and cosmetic
industries of the world's leading manufacturers:
Bohle: a complete set of equipment for the production of solid
forms in pharmaceutical production (mixers-granulators,
compactors, coaters, moving systems);
Korsch: Various types of tablet presses for (from one punch to
rotary, with a capacity of one million tablets per hour and up.)
Presses capable of producing a tablet of any shape, as well as
one / two / three / four / five-layer tablet or tablet in a tablet);
Optima pharma: (Inova, Klee, Kugler, Metall + Plastic)
Equipment and complete lines for aseptic and non-aseptic
filling and closing of syringes, cartridges, bottles (with liquid,
lyophilic and loose products);
Waldner: (vacuum and drying cabinets, mixing reactors);
Sarong: (packaging of suppositories, unit dose and production
of a film for filling suppositories);
Seidenader: (Inspection machines: both semi-automatic
and fully automatic with integrated leak testing systems.)
Equipment and software for serialization and aggregation
(Track&Trace);
Dividella AG: The equipment for packing various
pharmaceutical products with top and side attachments, in one
bundle, with the formation of a pack;
Mediseal: Equipment (blister, cardboard and packaging
machines in sachets or stick bags),
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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GUK: (folding machines);
NETZSCH Vakumix: (equipment for the production of viscous
homogeneous products, grinding to nanoparticles and many
others);
Enflex: (packing of loose, viscous and piece products in bags);
Belimed: (washing machines and steam sterilizers);
MG2: capsule filling machines rotary type from laboratory to
high-speed.
“Michael Kurako” provides a full range of services both in
the warranty and post warranty period by Russian-speaking
specialists.

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

Представлені торгові марки: Analytik Jena, VWR, Waters,
SiliCycle, Accu-Seal.
ТОВ «МіксЛаб» cпеціалізується на поставці лабораторного
обладнання, аналітичних приладів для хімічного аналізу,
витратних матеріалів, запасних частин. Компанія має
багаторічний досвід роботи за такими напрямками, як:
- комплексне оснащення лабораторій, допомога у виборі
обладнання;
- установка і введення в експлуатацію;
- належне та оперативне гарантійне обслуговування;
- кваліфікована консультаційна підтримка протягом
усього періоду користування;
- навчання персоналу роботі на приладах.
MixLab LLC specializes in supplying with laboratory equipment,
analytical instruments for chemical analysis, consumables and
spare parts. Company has many years of experience:
- complex supply to laboratories, assistance in equipment
selection;
- installation and commissioning;
- competent and timely warranty service;
- qualified consulting support throughout all the lifetime of the
equipment;
- end-user training.

МІЛЄ
Miele
Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 48, 50-А
50-А, 48, Zhylyanska Str., Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 496-03-00
+380 (44) 494-22-85
info@miele.ua
www.professional.miele.ua

довгу історію Мiele не раз доводила свою першість,
впроваджуючи у виробництво новітні розробки,
які забезпечують високу економічність споживаних
ресурсів, екологічну безпеку і легкість в управлінні
робочими процесами.
Мiele не тільки виробляє широкий асортимент
професійного обладнання, а й сама виготовляє
практично всі його складові (електромотори, електронні
плати, циркуляційні насоси, клапани). Все це дозволяє
стабільно утримувати планку якості на найвищому рівні.
Тільки Мiele декларує 20-річний термін служби свого
обладнання, забезпечуючи в цей період сервісною
підтримкою і поставляючи оригінальні запчастини.
При розробці рішень для обробки лабораторного
скла Miele Professional тісно співпрацює як з фахівцями
науково-дослідних лабораторій, так і з відомими
виробниками лабораторного посуду.
MIELE, LLC is the Ukrainian representative office of the German
company Miele&Cie, which for 119 years is known as a
manufacturer of uncompromising quality. For its long history
Miele has repeatedly proved its leading positions, introducing
the latest developments in production, which ensure high
efficiency of consumed resources, environmental safety and
ease of working process management.
Miele produces not only a wide range of professional
equipment, but also manufactures almost all its components
(electric motors, electronics, circulation pumps, valves). All
this allows the company to keep the quality stably at a high
level. Only Miele declares a 20-year life time of its equipment,
providing service support during this period and supplying
original spare parts.
When developing solutions for the processing of laboratory
glass, Miele Professional closely cooperates with both research
laboratory specialists and well-known manufacturers of
laboratory glassware.
When developing solutions for the processing of laboratory
glass, Miele Professional closely cooperates with both research
laboratory specialists and well-known manufacturers of
laboratory glassware.

МК ІНЖИНІРИНГ
MK ENGINEERING
Україна, 03067, м. Київ,
пер. Машинобудівний, 28, оф. 209
Off. 209, 28, Mashynobudivnyi Lane,
Kyiv, 03067, Ukraine
+380 (44) 277-35-21
+380 (44) 458-18-33
kme112000@yahoo.com
www.sjpmt.com
www.hoonga.com
www.hansungfc.com

Представлені торгові марки: Miele, Miele Professional.

Представлені торгові марки: SEJONG PHARMATECH Co.
Ltd., HOONG-A Corporation, HANSUNG F&C Co. Ltd, SKY
Softgel.

ТОВ «МІЛЄ» – українське представництво німецької
компанії Miele&Cie, яка 119 років відома як виробник
безкомпромісної за своєю якістю техніки. За свою

ТОВ «МК Інжиніринг» – офіційне представництво
південнокорейських компаній Sejong Pharmatech Co., Ltd,
Hoong-A corporation, Han Sung F&C Со. Ltd та SKY Softgel в
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Україні та країнах СНД.
Пропонуємо Вашій увазі якісне обладнання для
фармацевтичних виробництв:
- Таблеткові преси, швидкісні змішувачі-гранулятори,
сушарки в киплячому шарі, установки для нанесення
покриття, Капсулонаповнюючі машини;
- Лінії по упаковці таблеток, капсул, туб і т.п. у блістери та
подальшим пакуванням у картонну упаковку;
- Конвекційні та тунельні сушки, двохконусні змішувачі,
V-міксери, змішувач в бочках, міксер-гомогенізатор,
тубонаповнююча машина, реактори, стерилізатори,
млин- калібратор, подрібнювачі, вібросито, лінії
по наповненню рідинами флаконів та ампул, лінії
по виготовленню м’яко-желатинових капсул, лінії
по розсипці стерильних порошків, лінії фасування
таблеток/капсул в баночки, лінія фасування порошків
в пакети-саше з подальшою упаковкою в картонні
коробки, лінії по виготовленню м’якожелатинових
капсул і багато іншого.
Сотні обладнання, поставлені даними виробниками через наше представництво, успішно працюють
на заводах України, Білорусії, Росії, Казахстані,
Киргизстані.
“MK Engineering” LLC is the official representative of South
Korean companies “Sejong Pharmatech” Co. Ltd, “Hoong-A
corporation”, “Han Sung F&C” Co. Ltd., and “SKY Softgel” in
Ukraine and CIS countries.
We offer high-quality equipment for pharmaceutical
production:
- Tablet presses, High speed mixers, Fluid bed dryers, Coaters,
Capsule filling machines;
- Lines for packing tablets, capsules, tubes etc. in blisters and
cartoons;
- Convection and tunnel dryers, double cone mixer, V- mixer,
drum mixer, agi- homo mixer, reactors, sterilizers, power mill,
fitz mill, vibration sifter, bottle/vials liquid filling line, Soft
gelatin capsules producing line, Sterile powders filling lines,
multi-counting lines, the line for sachets packing followed by
packing in cardboard boxes, etc.
Hundreds of equipment supplied by these manufacturers
through our representative company are successfully operating
in factories of Ukraine, Belarus, Russia, Kazakhstan, and
Kyrgyzstan.

Україна, 04071, м. Київ,
вул. Набережно-Лугова, 8
8, Naberezhno-Lugovaya Str.,
Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 223-56-36
office@nerex.ua
com@nerex.ua
www.nerex.ua

Представлені торгові марки: Nerex, Azud, Toray, Injecta,
SnowPure, Create.
Компанія NEREX об’єднавши академічні знання і
практичний досвід висококласних фахівців пропонує
•

NEREX Company combining academic knowledge and
practical experience of highly qualified specialists offers a
full range of membrane technologies for obtaining water of
specified quality. We are a manufacturer of reverse osmosis
systems, water filters, water treatment equipment, we carry out
engineering and turnkey projects.

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
housings for them for pre-and sterilizing liquid and gas
filtration.

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
omag@omag.com.ua
www.omag.com.ua

НЕРЕКС, ПП
Nerex

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

повний спектр мембранних технологій для отримання
води заданої якості. Ми є виробником установок
зворотного осмосу, фільтрів для води, обладнання для
водопідготовки, здійснюємо інжиніринг та виконуємо
проекти «під ключ».

OFFICIAL CATALOGUE

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
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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(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.

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 теперішній час
компанія сфокусована на чотирьох виробниках,
дистриб’ютором та імпортером продукції яких вона є!
Це:
- Мікробіологія від INTERSCIENCE (Франція);
- Пробопідготовка та проточна цитометрія від SYNTEC
INTERNATIONAL (“CTSV” srl – виробник) (Італія);
- Система серійних розведень від LABROBOT (Швеція) –
Dilucup Elegance;
- Обладнання категорії Life Science від всесвітньовідомого
виробника Analytik Jena.
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);
- Sample preparation and flow cytometry by SYNTEC
INTERNATIONAL (“CTSV” srl - producer) (Italy);
- Serial dilution system from LABROBOT (Sweden) – Dilucup
Elegance;
- Life Science equipment from worldwide wellknowen company;
- Analytik Jena.

Сартокарат, ТОВ
Sartokarat, LTD
Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 66-А
66-А, Volynska Str., Kyiv, 03151, Ukraine
+380 (44) 537-33-19
sarto@karat.com.ua
www.sartorius.com.ua

ТОВ «Сартокарат» - офіційний дистриб’ютор компанії
Sartorius на території України, ексклюзивний
сервісний центр.
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Надає повний спектр послуг, пов’язаних з обладнанням
виробництва концерну Sartorius, Німеччина:
- розробка технічного процесу;
- масштабування процесів;
- індивідуальні консультації з метою вибору обладнання,
що найбільше відповідає Вашим вимогам;
- методична та технічна підтримка;
- продаж, ввід в експлуатацію, навчання персоналу;
- сервісне обслуговування;
- профілактична діагностика з метою подовження строку
служби обладнання;
- IQ/OQ кваліфікація.
Пропонуємо обладнання:
- вагова техніка для лабораторій та виробництва;
- аналізатори вологості;
- вагова метрологія (компаратори маси, гирі);
- системи мікробіологічного контролю в харчовій та
фармацевтичній промисловості;
- обладнання та витратні матеріали для лабораторної та
промислової фільтрації;
- технології роботи з рідинами;
- системи ферментації та одноразові технології;
- технології виділення та очищення;
- дозуючі пристрої Sartorius Biohit та комплектуючі до них;
- системи лабораторної водопідготовки;
- центрифуги, шейкери;
- термостати, інкубатори, кліматичні камери, морозильні
камери, водяні бані;
- електронні системи виробничого контролю;
- ваговий контроль упаковок,
- металодетекція.
Sartokarat Ltd – official distributor of Sartorius in Ukraine,
exclusive service centre.
Complete service spectrum related with equipment produced
by Concern Sartorius, Germany:
- development of technical process
- scaling of processes
- expert advices;
- methodical and technical support;
- sale, maintenance, installation, training;
- guarantee and post guarantee service;
- preventive diagnostics for the purpose of extension of term of
operation of devices
- IQ/OQ qualification.
Equipment:
- laboratory balances and industrial scales;
- moisture analyzers;
- mass metrology (comparators and weights);
- microbiological monitoring in food and pharmaceutical
industry;
- laboratory and industrial filtration;
- fermentation and fluid managment;
- downstream & upstream processing;
- liquid handling Sartorius Biohit;
- systems for lab water preparation;
OFFICIAL CATALOGUE

•

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

IX МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATechExpo
IX INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

- centrifuges, shakers;
- drying ovens, incubators, climatic chambers, deep freezers,
water bathes;
- process Weighing &Control;
- average weight control of prepackages;
- metal detectors.

СЕФАР
SEFAR AG
Hinterbissaustrasse, Heiden,
9410, Switzerland
+41 (71) 898-57-00
+41 (71) 898-57-21
www.sefar.com

Представлені торгові марки: SEFAR TETEX MULTI, SEFAR
TETEX MONO, SEFAR MEDIFAB.
Сефар пропонує широкий асортимент фільтруючих
матеріалів з метою використання на фільтрувальному
устаткуванні та до сушарок, а саме: центрифуги, сушарки
із псевдо зрідженим шаром, нутч-сушарки, вакуумні та
дискові фільтри.
З метою відповідності суворим вимогам, Сефар генерує
самі високі стандарти якості. Розроблена за участю
провідних світових фармацевтичних виробників серія
продукції SEFAR PHARMA GMP являє собою самий високій
рівень надійності з існуючих на сьогодні.
Efficient and economic solid/liquid separation and drying
are vital processing stages and the key to success. Sefar offers
a wide range of filter media for use on various filtrations and
drying equipment: centrifuges, fluid bed dryers, filter bags and
also nutsches, vacuum belts and disc filters.
Developed in partnership with world’s top pharmaceutical
manufacturers SEFAR PHARMA GMP products represent the
safest level of security available on the market today.

СИСТЕМА ЛТД, ТОВ
SISTEMA LTD

ТОВ «Система Лтд» є офіційним представником
найбільших виробників промислового маркувального і
етикетувального обладнання: Hitachi, Tiflex, Weber, Thiele,
Yanjie. Наша компанія пропонує комплексні рішення
по проектуванню і виготовленню виробничих систем,
що включають в себе маркувальне, етикетувальне
обладнання та подальшу інтеграцію розроблених систем
в існуючі виробничі лінії. Наші фахівці пройшли технічне
•

System Ltd. is the official representative of the largest
manufacturers of industrial marking and labeling equipment:
Hitachi, Tiflex, Weber, Thiele, Yanjie. Our company offers
comprehensive solutions for designing and manufacturing
production systems, including marking, labeling equipment
and further integration of developed systems into existing
production lines. Our specialists have been trained in England
and Germany, possessing the necessary knowledge in installing
and servicing industrial equipment.

Сіменс Україна
Siemens Ukraine
Україна, 04071, м. Київ,
вул. Ярославська, 58, БЦ «Астарта»
BC “Astarta”, Yaroslavska Str.,
Kyiv, 04071, Ukraine
+380 (44) 392-23-00
ua.public@siemens.com
www.siemens.com/ua/ru/home.html

Рішення і продукти Siemens для повного циклу
фармацевтичного виробництва.
ДП Сіменс Україна пропонує спектр продуктів, систем і
рішень, що охоплює всі етапи і аспекти фармацевтичного
виробництва, а також послуги з оптимізації виробництва і
одночасного підвищення його ефективності:
- Рішення в області інформаційних технологій; програмне
забезпечення для обробки і управління даними;
- Комплексна автоматизація безперервних процесів;
- Контрольно-вимірювальні прилади для використання в
звичайних, хімічно або біологічно активних середовищах;
- Автоматизація комплектних установок;
- Автоматизація ліній упаковки;
- Системи відстеження Track and Trace.
Solutions and Siemens products for the full cycle of
pharmaceutical production.

Україна, 01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська, 33-Б, оф. 16-2
Off. 16-2, 33-B, Bulvarno-Kudryavskaya Str.,
Kyiv, 01054, Ukraine
+380 (44) 486-54-52
+380 (44) 486-84-81
info@sistema.kiev.ua
www.sistema.kiev.ua

ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

навчання в Англії та Німеччині, володіють необхідними
знаннями по встановленню та обслуговуванню
промислового обладнання.
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DP Siemens Ukraine offers a range of products, systems and
solutions that cover all phases and aspects of pharmaceutical
production, as well as services to optimize production and
simultaneously increase its efficiency:
- Solutions in the field of information technology; software for
processing and data management;
- Complex automation of continuous processes;
- Instrumentation for use in conventional, chemically or
biologically active environments;
- Automation of complete installations;
- Automation of packaging lines;
- Track and Trace tracking systems.
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СОК ТРЕЙД
SocTrade
Україна, 65062, м. Одеса, вул. Літературна, 12, оф. 206
Off. 206, 12, Literaturna Str., Odessa, 65062, Ukraine
+380 (48) 757-87-88
office@soctrade.in.ua
www.soctrade.in.ua

Представлені торгові марки: Perten, Chopin, Velp,
Neogen, Grabner, Tanaka, Kyoto, Parker, Perkin Elmer.
Компанія СОК ТРЕЙД спеціалізується на поставках
та сервісі лабораторного обладнання. Це експрес
аналізатори та прилади для арбітражного контролю.
З 2016 року наша компанія ексклюзивно представляє
провідного виробника аналітичного обладнання
Perkin Elmer (США). Це суттєво розширило наші
можливості в рішенні аналітичних задач замовника
завдяки використанню найкращих газових та рідинних
хроматографів, атомно-абсорбційних, ІЧ Фур’є та
УФ спектрометрів та іншого загальноаналітичного
обладнання.
SocTrade specialized in supplying and service of laboratory
equipment. It is mainly express analyzers and devices arbitration
control. Since then, our company exclusively represents leading
manufacturer of analytical equipment Perkin Elmer (USA). This
significantly expanded our capabilities in solving customer’s
analytical tasks by using best gas and liquid chromatographs,
atomic absorption, IR Fourier, UV spectrometers and other
general analytical equipment.

СП КБТ, ТОВ
SP KBT, LLC
Україна, 03058, м. Київ,
вул. Миколи Голего, 18
18, Mykoly Golego Str.,
Kyiv, 03058, Ukraine
+380 (44) 453-04-78
+380 (44) 453-04-81
Kbt@i.kiev.ua
www.kbt.com.ua

Представлені торгові марки: PPS Pfennig Profi System,
NILFISK.
Інноваційні системи прибирання та дезінфекції чистих
приміщень, офісних та виробничих зон.
Ексклюзивний представник PPS GmbH (Німеччина) в
Україні та країнах СНД – системи для прибирання чистих
приміщень у відповідності до стандартів GMP.
Офіційний партнер концерну NILFISK A/S (Данія/США) –
спеціалізовані промислові пилососи та вакуумні системи,
підлогомийні та підмітальні машини.
Innovative cleaning and disinfection systems for clean rooms,
offices and production areas.
The exclusive PPS GmbH (Germany) representative in Ukraine
and CIS countries - systems for clean rooms cleaning in
accordance with GMP standards.
Official NILFISK A/S (Denmark/USA) partner - specialized
industrial vacuum cleaners and vacuum systems, floor cleaning
machines.
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Спілка Автоматизаторів Бізнесу
Union of Business Automation
Україна, 03115, м. Київ,
вул. Депутатська, 16/8
19/8, Deputatska Str.,
Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 221-38-65
+380 (44) 221-38-65
info@unionba.com.ua
www.unionba.com.ua

Представлені торгові марки: 1С:Підприємство, BAS,
UA-Бюджет.
«Спілка Автоматизаторів Бізнесу» (САБ) – всеукраїнська
громадська організація, яка об’єднує професіоналів в
області автоматизації бізнесу, зацікавлених у розвитку
сучасних інформаційних технологій, їх популяризації та
ефективного використання в різних галузях економіки.
Компанії, що входять до Спілки, можуть допомогти
користувачам в підборі технологій для вирішення будьяких бізнес-задач, надати послуги з впровадження та
супроводу інформаційних систем для управління та
обліку.
“Union of Business Automation” is a All-Ukrainian public
organization that unites professionals in the field of business
automation. Experts that are interested in developing and
popularizing of modern information technology and their
effective use in various branches of the economy.
Companies in this Union can assist users in choosing the
best technology to solve business tasks. Provide a number of
professional services including implementation and support of
information systems.

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
STD, 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

Направлення діяльності: Консалтинг та навчання з
впровадження GMP\Належної виробничої практики,
GDP\Належної дистриб’юторської практики, GPP\
Належної аптечної практики, GLP\Належної лабораторної
практики, фармацевтичної розробки та клінічних
досліджень. Навчання співробітників аналітичних,
дослідницьких, мікробіологічних
лабораторій,
лабораторій контролю якості, медичних установ,
фармацевтичних, біотехнологічних, харчових, хімічних
підприємств та аграрного сектору.
Areas of activities: Consulting&Training on implementation
of GMP, GDP, GPP, GLP, GCP, pharmaceutical development
and clinical researches. Training for employees of analytical,
research, microbiological quality control laboratories,
pharmaceutical, chemical, biotech and food industry and
agriculture.
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Термодистиляція РВ, ТОВ
Thermodistillation RV, LLC
Україна, 04136, м. Київ,
вул. Північно-Сирецька, 1-3, оф. 407
Off. 407, 1-3, Pivnichno-Syretska Str.,
Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 200-94-74, 200-94-84
+380 (44) 200-94-84
td_td@ukr.net
www.thermodistillation.com.ua

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

ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, ТОВ
THERMOENGINEERING, LTD
Україна, 08301, Київська обл.,
м. Бориспіль, вул. Шевченко, 100-А
100-A, Shevchenko Str., Boryspil,
Kyiv region, 08300, Ukraine
+380 (44) 223-82-00, 223-84-00, 451-75-64
Info@termo.in.ua
termopro@ukr.net
www.termo.in.ua

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

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

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

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

Представлені торгові марки: Cole-Parmer, Masterflex,
ISMATEC, ELLAB A/S., Lighhouse Wordwide Solutions,
Optical Activity Limited, Index Instruments Limited.
ТОВ «Технопролаб» виконує: комплектацію, постачання,
технічне обслуговування лабораторного та промислового
обладнання. Пропонує інжинірингові, валідаційні та
дослідні послуги. Є офіційним представником:
- Cole-Parmer (США) каталог понад 60 тис. найменувань
обладнання, приладів та витратних матеріалів.
- Masterflex, Ismatec (США) перистальтичні насосні
системи для точного дозування та транспортування
розчинів. Шланги, трубки, з’єднання та фітинги.
- Ellab (Данія) високоточні системи температурного
моніторингу для процесів та лабораторій.
- Lighhouse Wordwide Solutions (США) – це комплексні
рішення для контролю забруднень: лічильники
часток в повітрі та рідині, мікробіологічні аспіраційні
пробовідбірники, температура та вологість та багато
іншого.
- Optical Activity Limited (Великобританія) бюджетні
та високоточні поляриметри, широкій вибір кювет
(проточні та з 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) the catalogue containing more 60
thousand of names of the equipment, devices and materials.
- Masterflex, Ismatec (USA) producer of peristaltic pumps for
dispense and metering the fluids. Hoses, tubes, connection
and fitting elements.
WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA
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- Ellab (Denmark) high accuracy temperature monitoring

systems for process and laboratory.
- Lighhouse Wordwide Solutions (USA) offers the most
complete line of contamination monitoring solutions
available that include Airborne Particle Counts, Airborne
Molecular Contamination Levels, Liquid Particle Counts,
Temperature, Humidity, Total Organic Carbon Monitoring
and many more.
- 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 thru flow
and thermostatic chambers for samples.

Турія, компанія, ТОВ
Turiya Company, LLC
Україна, 01133, м. Київ,
вул. Немировича-Данченко, 16-А
16-А, Nemyrovycha-Danchenko Str.,
Kyiv, 01133, Ukraine
+38 (050) 049-64-44
office@turiya.com.ua
www.turiya.com.ua

Представлена торгова марка: PRIMERA Inc.
ТОВ Компанія Турія являється ексклюзивним
представником американської компанії PRIMERA Inc на
території України, Грузії та Молдови.
Наша мета – допомога вітчизняним виробникам
підвищити якість пакування та, власне самого продукту,
за допомогою повнокольорових етикеток, які друкуються
принтерами PRIMERA та наносяться настільними
аплікаторами етикеток PRIMERA, постачанням якого
займається наша компанія.
Turia Company LLC is the exclusive representative of American
company PRIMERA Inc on the territory of Ukraine, Georgia and
Moldova.
Our main goal is to help homegrown producers to increase
the quality of packaging and for sure products to be better
recognized on the shelves with the help of brilliant labels
printed by colorful printers PRIMERA and labeled by desk
labelers PRIMERA, we supply and service in Ukraine.

Український Науковий Інститут
Сертифікації, ТОВ
Ukrainian Scientific Institute of Certification, LTD
Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявський узвіз, 7, оф. 320
Off. 320, 7, Kudryavsky uzviz Str.,
Kyiv, 04053, 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
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13485, оцінці технічної документації при процедурі
«Самодекларування».
Більше, ніж 300 міжнародних виробників медичних
виробів надали свою довіру, тому що:
- в команді 23 фахівця, з яких 8 штатних і 6 позаштатних
аудиторів;
- проведено більше 350 аудитів в 32 країнах;
- експертиза документів і аудит проводиться
англійською, німецькою, українською та російською
мовами;
- укладені договори про визнання ЄС-сертифікатів
з 18 провідними європейськими нотифікованими
органами.
The Ukrainian Scientific Institute of Certification is a Ukrainian
national notified body with accreditation according to ISO
9001, ISO 13485 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.
We are trusted by more than 300 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 350 audits in 32 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 18 leading European
notified bodies.

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

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

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 10 тис.
слухачів);
- акредитований орган з оцінки відповідності медичних
виробів (понад 110 заходів з оцінки відповідності) і
сертифікації систем менеджменту якості вимогам ISO
13485 та ISO 9001 (понад 50 заходів із сертифікації);
- експертний відділ GMP/GDP (аудитори і експерти
мають значний досвід проведення інспекцій, пройшли
відповідну підготовку (зокрема сертифікати PIC/S);
- вимірювальна лабораторія (ISO 17025).
The “UKRMEDCERT” consists of:
- educational center (10 000 participants took part in the
events);
- accredited conformity assessment body for medical products
(more than 110 conformity assessment measures) and
certification of quality management systems to ISO 13485 and
ISO 9001 (more than 50 certification measures);
- GMP/GDP expert group (certified auditors and experts
(including PIC/S certificates) have considerable experience in
conducting inspections);
- measuring laboratory (ISO 17025).

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Ukrorgsyntez, LTD
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Червоноткацька, 67
67, Chervonotkatska Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 502-20-80
+380 (44) 502-48-32
info@uoslab.com
www.uoslab.com

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

Фармацевтическая отрасль, журнал
Pharmaceutical Industry Review, magazine
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Є. Сверстюка, 23, оф. 930
Off. 930, 23, Ye. Sverstyuka Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 390-44-17
+380 (44) 390-32-80
office@promoboz.com
www.promoboz.com

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

Фарммаш
Farmmash
Україна, 04080, м. Київ,
вул. Кирилівська, 53
53, Kirillovskaya Str.,
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 239-19-01
farmmash@farmmash.com
www.farmmash.com

Представлена торгова марка: Фарммаш.
Компанія «Фарммаш» була заснована у 1999 році і
орієнтована на виробництво полімерних виробів. Всі
етапи розвитку компанії – це етапи еволюції виробництва
від простих до складних багатокомпонентних виробів.
Farmmash, Ltd was established in 1999 as a producer of
polymer products. The company has experienced development
from being a producer of a simple single-component product
to expand as a highly competitive strong market player and the
producer of complex multicomponent products.

ФАРМПРОМ, ПС, ТОВ
FARMPROM, IC, LLC
Україна, 69063, м. Запоріжжя,
вул. Адмірала Нахімова, 3
3, Admiral Nahimov Str.,
Zaporizhzhya, 69063, Ukraine
+380 (61) 220-36-71
+38 (067) 611-31-44
info@farmprom.net
www.farmprom.net

Компанія «ПС «ФАРМПРОМ» – виробник технологічного
обладнання та меблів для підприємств фармацевтичної
промисловості. Ми виробляємо наступні групи
обладнання: 1. Устаткування місткості. 2. Реактори.
3. Бокси біологічної безпеки. 4. Ламінарне обладнання.
5. Устаткування для стерилізації. Вироблене нами
обладнання за своїми характеристиками не тільки
не поступається, але іноді і перевершує аналогічне
обладнання від імпортних виробників.
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The company “IC” FARMPROM” is a manufacturer of process
equipment and furniture for the pharmaceutical industry.
We produce the following groups of equipment: 1. Capacitive
equipment. 2. Reactors. 3. Bio-security boxes. 4. Laminar
equipment. 5. Equipment for sterilization. The equipment
produced by us in its characteristics is not only inferior, but
sometimes surpasses similar equipment from imported
manufacturers.

ФармФільтр
PharmFilter
Україна, 08200, м. Київ
Kyiv, 08200, Ukraine
+38 (066) 027-71-14
farmfilter@ukr.net
mail@farmfilter.com.ua
www.farmfilter.com.ua

Виготовляємо широкий асортимент фільтрів та мішків для
сушарок для фармацевтичної та харчової промисловості.
Продукція нашого виробництва відповідає вимогам,
технічним умовам та регламентам виробників
обладнання. Маємо власну сучасну виробничу базу
та досвідчених технологів. Розробляємо вироби
індивідуального розкрою. Працюємо з тканинами типу
Polynova (Clear Edge) та іншими видами фільтрувальних
тканин. Пропонуємо послуги з ремонту та відновленню
б/в виробів.
We offer filter and bag manufacturing services (hereinafter
- products) for the pharmaceutical industry. The products of
our production meet the requirements, specifications and
regulations of equipment manufacturers. We develop products
of individual cutting. We have our own modern production
base and experienced technologists. We deal with textile like
Polynova (Clear Edge) and other types of filter textile. We offer
services of repairing and restoration of used products.

Фенікс-СД, ТОВ
Fenix-SD, LTD
Україна, 21027, м. Вінниця, вул. 600-Річчя, 21
21, 600-letija Str., Vinnitsa, 21027, Ukraine
+380 (432) 43-75-84
info@fenix-sd.com
www.fenix-sd.com

Представлена торгова марка: Sartorius.
Офіційний дистриб’ютор компанії SARTORIUS, фірма
ТОВ «Фенікс-СД» створена у 1996 році. Має великий
досвід продажу і обслуговування лабораторного і
промислового обладнання Sartorius, надає необхідну
технічну, інформаційну підтримку і сервіс. Пропонуємо:
обладнання для фільтрації, очищення, мікробіології,
хроматографії, ультрафільтрації. Лабораторні системи
очищення води, дозатори, центрифуги, лабораторні і
промислові ваги, вологоміри.
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The firm “Fenix-SD”, an official distributor of SARTORIUS
company, was founded in 1996. It has gained great experience
at selling and providing services for laboratory and industrial
equipment Sartorius, giving necessary technical and
informative support.
We offer: Equipment for filtration, purification, chromatography.
Microbiology products, Ultrafiltration Devices, Lab Water
Purification System, Pipettes, Centrifuges. Laboratory and
Industrial Scales, Mass-comparators, Moisture analyzers.

ФІЛТ-ТЕК, ТОВ
Filt-Tec, LLC
Україна, 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47
47, Kyiv, Zaliznychne highway, 01103, Ukraine
+380 (44) 384-05-46
filt-tec@ukr.net
www.filt-tec.com.ua

Представлені торгові марки: Parker domnick hunter,
Chemtech, MTG, Ulpatech, Donau Carbon, Shenchen pump,
CHMLab.
Filt-tec – офіційний дистриб’ютор в Україні компанії Parker
domnick hunter, яка є лідером в сфері процесної фільтрації.
Окрім продукції Parker dh, компанія має партнерів і в
інших напрямках: мішечні фільтри та корпуси Chemtech
(Польща), рукава та шланги MTG (Італія), вентиляційні
(НЕРА) фільтри Ulpatech (Туреччина), активоване вугілля
Donau Carbon (Німеччина), лабораторні перистальтичні
насоси Shenchen pump (Китай), лабораторна фільтрація
та колонки для HPLC від CHMLab (Іспанія).
Filt-Tec is official Ukrainian distributor of Parker domnick hunter,
world leader in process filtration. In addition to the Parker dh
products, the company also has partners in other areas: bag
filters and housings Chemtech (Poland), MTG hoses and tubing
(Italy), vent (HEPA) filters Ulpatech (Turkey), activated carbon
Donau Carbon (Germany), laboratory peristaltic Shenchen
pump (China), laboratory filtration and HPLC columns from
CHMLab (Spain).

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
CHEMLABORREACTIV, 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
info@hlr.ua
www.hlr.ua

Представлені торгові марки: HLR, AMED, ЕКСПЕРТ,
Labexpert, MINDRAY, Diagnosticum, Cormay.
Практичні рішення для лабораторій.
Понад 300 000 найменувань продукції на власному складі:
- Аналітичне та загальнолабораторне обладнання;
- Лабораторні меблі власного виробництва;
- Витратні матеріали (реактиви, посуд).
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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.

ХімМікс, ТОВ
KhimMix, LTD
Україна, 72315, Запорізька обл.,
м. Мелітополь, а/с - 19
P.O. box - 19, Melitopol,
Zaporizhizhya region, 72315, Ukraine
+38 (096) 423-66-16
+380 (619) 444-666
dir.himmiks@gmail.com
www.himmiks.com.ua

Представлена торгова марка: Хіммікс.
Компанія ТОВ «ХімМікс» розробляє промислове
змішувальне обладнання для фармацевтичної, хімічної
та харчової галузей. Наша компанія спеціалізується на
механізації процесів змішування сухих, гранульованих,
в’язких та рідких компонентів.
ТОВ «ХімМікс» виготовляє:
- промислові змішувачі та міксери,
- хімічні реактори,
- варочні котли,
- дісольвери,
- вакуумні сушки,
- перколятори та інше.
The company “Khimmix Ltd” manufactures industrial mixing
and blending equipment for pharmaceutics, chemical and
food industry. The specialization of our company is processes
mechanization of mixing and blending different components
and ingredients.
“Khimmix Ltd” produces:
- industrial mixers and blenders,
- chemical reactors,
- mixing kettles,
- dispersers,
- vacuum driers,
- percolator and others.
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Центр Валідації
Validation Center
Україна, 61033, м. Харків,
2-й Вологодський в’їзд, 2, оф. 2
Off. 2, 2, the 2nd Vologdskyі v`іzd,
Kharkiv, 61033, Ukraine
+380 (057) 714-12-79
orders@val-center.com
www.val-center.com

Представлені торгові марки: AccuMac (США), Fensor
(Франція), Kambic (Словенія), MadgeTech (США), MBW
(Швейцарія), Presys (Бразилія).
«Центр Валідації» є офіційним представником MadgeTech,
Kambic, AccuMac, Fensor, Presys, MBW, які вважаються
світовими лідерами з виробництва вимірювального,
випробувального, калібрувального та еталонного
обладнання.
Компанія
також
займається
проектуванням
калібрувальних та випробувальних лабораторій, їх
будівництвом та технічним оснащенням, розробкою
систем якості, розробкою та валідацією методик
калібрування, надає послуги незалежної випробувальної
та калібрувальної лабораторії.
Validation Center is the official representative of MadgeTech,
Kambic, AccuMac, Fensor, Presys, MBW, which are considered
to be world leaders in the production of measuring, calibration,
testing and reference equipment.
Services provided by Validation Center include also designing
of calibration and testing laboratories, their construction and
technical equipping, development of QMS, development and
validation of calibration methods, services of an independent
testing and calibration laboratory.

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;
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- 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.

Штайнер-Україна
Steiner Ukraine
Україна, 03056, м. Київ,
пров. Індустріальний, 23, оф. 205
Off. 205, 23, Industrialnyi Lane,
Kyiv, 03056, Ukraine
+380 (44) 390-73-38
+38 (067) 461-64-49
info@steiner.com.ua
office@steiner.com.ua
www.steiner.com.ua/uk/
www.steiner-pumps.com
www.facebook.com/SteinerUkraine/
www.instagram.com/steinerukraine/

Представлена торгова марка: Steiner Pumps.
Більше 10 років «Штайнер-Україна» спеціалізується на
інжинірингу та консалтингу у сфері виробництва харчових
продуктів, фармацевтичної та хімічної промисловості. Ми
здійснюємо постачання технологічного та пакувального
обладнання, а також насосів і систем для промислових
підприємств у країнах СНД. Здійснюємо монтаж, запуск і
гарантійне обслуговування встановленого обладнання.
«Штайнер» — із думкою про майбутнє!
Steiner Ukraine specializes in engineering and consulting in
the field of food production, pharmaceutical and chemical
industry with over 10- year experience. We deliver process
and packaging equipment, as well as pumps and systems
to industrial enterprises in the CIS countries. We provide
installation, commissioning and warranty service of the
supplied equipment.
Steiner — thinking ahead!
OFFICIAL CATALOGUE
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Державні установи, профільні асоціації,
громадські об`єднання, вищі навчальні заклади
State institutions, professional associations,
unions, higher educational institutions
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ, ПРОФІЛЬНІ АСОЦІАЦІЇ, ГРОМАДСЬКІ
ОБ`ЄДНАННЯ, ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
STATE INSTITUTIONS, PROFESSIONAL ASSOCIATIONS, UNIONS, HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Асоціація виробників, розробників та
операторів ринку спеціальних харчових
продуктів та лікувально-профілактичних
косметичних засобів, МГО
Association of Manufacturers, developers and
operators of special foods and medical cosmetics, IPO
Україна, 04210, м. Київ,
пр-т Героїв Сталінграда, 6, корп. 4
Build. 4, 6, Heroes of Stalingrad Ave.,
Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 599-07-57
+380 (44) 383-69-95
shp.mgo@gmail.com
www.shp.aksomed.kiev.ua

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

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

Асоціація представників міжнародних фармацевтичних
виробників України (AIPM Ukraine) є неприбутковою,
неурядовою організацією, яка представляє професійні
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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, non-governmental 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.

Виробники ліків України, Асоціація
Manufactures of medication of Ukraine, Association
Україна, 01001, м. Київ,
вул. Костьольна, 7, оф. 11
Off. 11, 7, Kostolnaya 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», ТОВ «Кусум Фарм»,
ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР», ТОВ СП «СПЕРКО
Україна».
АВЛУ є повноправним членом Асоціації «Ліки для
Європи».
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Association “Manufactures of medication of Ukraine” (AMMU)
unites leading national мanufactures: Joint Stock Company
“Farmak”, Joint Stock Company Scientific and Production
Center “Borschagivsky Chemical and Pharmaceutical Factory”,
Additional liability Company “InterChim”, Limited Liability
Company “Yuria-Pharm”, Limited Liability Company “Kusum
Pharm”, Ukrainian–Spanish Joint Venture “SPERCO UKRAINE” in
the form of Limited Liability Company.
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
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 беруть активну участь у роботі
Підкомітету 09 «Медицина» Технічного комітету
акредитації Національного агентства з акредитації
України.
3. За дорученням МОЗ України, фахівці ВАКХЛМ взяли
участь у розробці Технічного регламенту щодо медичних
виробів для діагностики in vitro, затвердженого
Постановою КМУ № 754 від 02.10.2013 р., на основі
ідентичного перекладу Директиви Ради ЄС 98/79/EC.
4. Протягом 2013-2017 рр., експертами ТК 166 та ВАКХЛМ
розроблено проекти 54 нормативних документів у галузі
клінічної лабораторної діагностики, зокрема:
• ДСТУ EN ISO 15189 «Медичні лабораторії. Вимоги до
якості та компетентності»;
• ДСТУ EN ISO 15195 «Лабораторна медицина. Вимоги до
референтних вимірювальних лабораторій»;
• ДСТУ EN ISO/IEC 17043 «Оцінка відповідності. Загальні
вимоги до перевірки професійного рівня».
• ДСТУ EN ISO 13485 «Медичні вироби. Системи управління
якістю. Вимоги щодо регулювання» наразі знаходиться у
розробці.
All-Ukrainian Association of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine of Ukraine (ACCLMU) unites experts in laboratory
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•

OFFICIAL CATALOGUE

medicine dealing with practical, research and teaching, and
specialists in the design and manufacture of equipment and
reagents, experts on standardization.
ACCLMU is a member of the International Federation of Clinical
Chemistry (IFCC) and the European Federation of Laboratory
Medicine (EFLM).
Major achievements in recent years:
1. ACCLMU provides the secretariat of the Technical Committee
Standardization (TC) 166 Clinical laboratory tests and
diagnostic systems in vitro».
2. Experts of ACCLMU actively participate in the Sub-09
«Medicine» Technical Committee of the National Accreditation
Agency of Ukraine.
3. On behalf of the Ministry of Health of Ukraine, ACCLMU
experts participated in development of Technical Regulations
on medical products for diagnostics in vitro,approved by the
Cabinet of Ministers of Ukraine № 754 from 10.02.2013, based
on identical translation of EU Council Directive 98/79.
4. During 2013-2017, TC 166 and ACCLMU experts developed 54
draft regulations in the field of Clinical Laboratory
diagnostics, including:
DSTU EN ISO 15189 Medical laboratories. Quality requirements
and competence;
DSTU EN ISO 15195 Laboratory medicine. Requirements for
reference measuring laboratories;
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.
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
WWW.LABCOMPLEX.COM
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(ДСТУ) на хлібобулочні і макаронні вироби, участь у
роботі споріднених та міждержавних ТК) та діяльність
спеціалізованої дегустаційної комісії, організовує
послуги з підготовки та перепідготовки кваліфікованих
кадрів; забезпечує представництво підприємств на
галузевих вітчизняних виставках, конкурсах, ярмарках;
висвітлює проблеми галузі та підприємств-членів ВАП
через центральні і місцеві засоби масової інформації,
почав випуск 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 AllUkrainian and regional levels.

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

ДНДІЛДВСЕ є арбітражним центром та провідною
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.
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.
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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
+380 (44) 245-76-84
admin@biocontrol.com.ua
www.biocontrol.com.ua

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

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

АУВМ і ЗП - потужне громадське об’єднання, що
створене 30 жовтня 2001 року, до складу якого входить
36 організацій. Це підприємства – виробники морозива
і заморожених продуктів в Україні. Крім того, до складу
Асоціації входять наукові установи та організації з
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 36 organizations. These
enterprises are ice cream producers and frozen products
in Ukraine. In addition, the Association includes research
institutions and organizations for advertising and publishing.
The Association protects the rights and interests of Ukrainian
producers, promotes the development of ice cream production,
frozen products and the cold industry, provides information
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support to enterprises, develops mutually beneficial foreign
economic relations, strengthens the research and production
potential of enterprises.

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

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

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

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

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

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

Українська аграрна конфедерація, ВГО
Ukrainian Agrarian Confederation, All-Ukrainian
public organization
Україна, 01033, м. Київ,
вул. Саксаганського, 53/80, оф. 807
Off. 807, 53/80, Saksaganskogo Str.,
Kyiv, 01033, Ukraine
+380 (44) 287-65-66, 289-97-21
agroconf@agroconf.org
www.agroconf.org

Всеукраїнська громадська організація «Українська
аграрна конфедерація» створена у грудні 2002
року, нині єднає понад 100 колективних членів –
найбільших професійних об’єднань, підприємницьких і
консалтингових структур АПК, страхового, банківського
сектору, а також галузі ресурсного забезпечення
аграрного виробництва. Отже, УАК висловлює інтереси
понад 60 тисяч суб’єктів господарювання, а це понад 1
млн. працівників.
Українська аграрна конфедерація працює на принципах
відкритості, рівності, колегіальності рішень. Для цього
створено зручну структуру органів УАК, а саме: членство
ґрунтується на принципі територіальної незалежності.
Ukrainian public organization “Ukrainian Agrarian
Confederation” was created in December 2002, today includes
more than 100 corporate members – the largest professional
associations, business and consulting agencies of agriculture,
insurance, banking, and also field of resources’ provision.
Ukrainian Agrarian Confederation works on the principles of
transparency, equality, collective decisions.
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Українська асоціація досконалості та
якості, ГС
Ukrainian Association for Excellence
and Quality, PU
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Микільсько-Слобідська, 6-Д
6-D, Mykilsko-Slobidska Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 459-78-16
quality@quality.kiev.ua
www.uaq.org.ua

Громадська
спілка
«Українська
асоціація
досконалості та якості» є авторитетною національною
неурядовою організацією в області якості і ділової
досконалості, яка об’єднує кращі підприємства
України і гідно представляє країну в найвпливовіших
міжнародних професійних організаціях. УАДЯ
дає підприємствам можливість отримувати
комплекс високопрофесійних послуг з підвищення
конкурентоспроможності, оперативно знайомитися
із сучасним вітчизняним і світовим досвідом в сфері
менеджменту та вдосконалення організацій. Основна
діяльність асоціації і її професійних організацій
спрямована на допомогу підприємствам у
вдосконаленні їх систем менеджменту, сертифікацію
систем менеджменту відповідно до вимог
міжнародних стандартів, навчання та сертифікацію
персоналу, проведення науково-технічних заходів в
сфері менеджменту та ділової досконалості (з’їздів,
форумів, конференцій, семінарів і т.п.), проведення
національних і міжнародних конкурсів з моделі
досконалості EFQM.
Public Union “Ukrainian Association for Excellence and
Quality” is an authoritative national non-governmental
organization in the field of quality and business excellence
that unites the best enterprises of Ukraine and represents
the country in the most influential international
professional organizations with dignity. UAEQ provides
enterprises with a complex of professional services on
increasing of competitiveness, become acquainted with the
progressive domestic and world experience in the sphere of
management and improvement of organizations. The main
goal of the Association and its professional organizations
is aimed at the assistance to enterprises in management
systems improvement, certification of management
systems in accordance with requirements of international
standards, personnel training and certification,
organization of congresses, forums, conferences, seminars,
etc. in the field of management and business excellence,
national and international competitions on the EFQM
Excellence Model.
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Українська лабораторія якості і безпеки
продукції АПК (УЛЯБП АПК) Національного
університету біоресурсів і природокористування
України (НУБіП України)
Ukrainian laboratory of quality and safety of AIC
products (ULQSAP) of the National University
of Life and Environmental Sciences of Ukraine
(NUBiP of Ukraine)
Україна, 08162, Київська обл., с.м.т. Чабани,
вул. Машинобудівників, 7
7, Mashinobudivnykiv Str., Chabany village,
Kyiv region, 08162, Ukraine
+380 (44) 527-88-54
+380 (44) 526-45-04
info@quality.ua
www.quality.ua

УЛЯБП АПК НУБіП України створена згідно з
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 584-р від
2 жовтня 2003 року. УЛЯБП АПК акредитованих НААУ, що є
повноцінним членом ILAC MRA відповідно до вимог ДСТУ
ISO / IEC 17025: 2006.
УЛЯБП АПК НУБіП України було присвоєно статус
підприємства (лабораторії) генетичного контролю єдиної в Україні.
В даний час лабораторія може виконувати понад 800
видів різноманітних досліджень.
Дослідження проводять в різних напрямках і дають
можливість проаналізувати продукти АПК «від поля – до
столу».
Ми також уповноважені виконувати державні
дослідження засобів захисту рослин та агрохімікатів з
метою їх реєстрації в Україні.
Сучасна технічна база та наявність висококваліфікованого
персоналу дають можливість УЛЯБП АПК проводити
підготовку і перепідготовку спеціалістів як вітчизняних,
так і зарубіжних лабораторій.
ULQSAP of the NUBiP of Ukraine was created in obedience to
Order of Cabinet of Ministers of Ukraine from October, 2nd,
2003 # 584-g.
ULQSAP accredited NAAU that is member of ILAC MRA in
compliance with the requirements of ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.
ULQSAP NUBiP of Ukraine was given status of the enterprise
(laboratory) of the genetic control – the only one in Ukraine.
Nowadays the laboratory can carry out over 800 kinds of
various researches.
Researches are carried out in various directions and enable to
analyze plant and animal production from initial stages of its
obtaining to a final product which gets on a table.
We also are authorized to perform the state researches of plants
protection means and agrochemicals with the purpose of their
registration in Ukraine.
ULOSAP make recommendations in quality control in food and
feed, provides training of personnel.
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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
+380 (57) 719-06-05
+380 (57) 719-06-06
+380 (57) 719-93-83
phukr@phukr.kharkov.ua
www.sphu.org

Напрямки діяльності підприємства:
- розробка Державної Фармакопеї України;
- атестація Фармакопейних стандартних зразків;
- контроль якості лікарських засобів;
- Програма професійного тестування лабораторій;
- валідація аналітичних методик та технологічного процесу;
- метрологічна оцінка контролю якості результатів аналізу;
- навчання персоналу та підвищення кваліфікації;
- науково-видавнича діяльність.
Areas of business:
- the State Pharmacopoeia of Ukraine development;
- pharmacopoeial reference standards certification;
- LAB quality control of medicinies;
- Proficiency testing program for laboratories of quality control
of medicines;
- analytical methods and technological processes validation;
- metrological quality control evaluation of the measurement
results;
- staff or personnel training and professional development;
- scientific publishing activity.

Український союз промисловців і
підприємців (УСПП)
The Ukrainian League of Industrialists and
Entrepreneurs(ULIE)
Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34
34, Khreschatyk Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 278-30-69
uspp@uspp.org.ua
www.uspp.ua

Український союз промисловців і підприємців –
найбільше в країні об’єднання організацій ділових кіл та
суб’єктів економічної діяльності усіх форм і видів – від
великих вертикально інтегрованих корпорацій до малого
й середнього бізнесу. Союз веде історію з 15 лютого 1992
року.
Своєю місією УСПП вважає поширення серед ділової
спільноти, громадянського суспільства, органів влади ідеї
економічного патріотизму, виборювання сприятливого
підприємницького клімату, відстоювання необхідності
багатогранної та ефективної підтримки національного
товаровиробника.
В складі УСПП – 28 регіональних відділень, 73 філії та 22
представництва, 34 комісії з різних питань.
WWW.LABCOMPLEX.COM
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Під егідою Союзу працює Антикризова рада громадських
організацій у складі більше 90 всеукраїнських структур,
які домовились в екстреному порядку напрацьовувати
пропозиції з порятунку економіки, доносити їх зміст
до уряду, парламенту та забезпечувати контроль за їх
виконанням.
Президентом УСПП є екс-прем’єр-міністр України
Анатолій Кирилович Кінах.
The Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs
(ULIE) is Ukraine’s largest union of business organizations and
economic agents of all forms and types from big vertically
integrated corporations to small- and medium-sized businesses.
The League’s history began on February 15, 1992.
The ULIE sees its mission in promoting the ideas of economic
patriotism, development of favorable business climate among
the business community, civil society and the government. It
also stands up for versatile and effective support for domestic
producers.
The League has 28 regional offices, 73 branches, 22
representative offices and 34 commissions for various issues.
The Anti-Crisis Council of Non-Governmental Organizations
works under the aegis of the League. The council incorporates
more than 80 nationwide organizations that have agreed
to elaborate an economic bailout plan urgently, inform the
government and the parliament about it and supervise its
implementation.
President of the ULIE is former Prime Minister of Ukraine
Anatoliy Kinakh.

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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УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ, Всеукраїнський
державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів, ДП
UKRMETRTESTSTANDART, All-Ukrainian
State Research and Production Center for
Standardization, Metrology, Certification and
Consumers Rights Protection, SE
Україна, 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4
4, Metrologichna Str., Kyiv, 03143, Ukraine
+380 (44) 526 52 29
+380 (44) 526 42 60
ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua
www.ukrcsm.kiev.ua

Спеціалістами ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» створено 15
національних та 21 вторинний еталони; використовується
близько 1,5 тис. одиниць робочих еталонів для надання
метрологічних послуг. Калібрувальні та вимірювальні
можливості національних еталонів визнані Міжнародним
бюро мір та ваг. ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» здійснює
функції секретаріатів 7 технічних комітетів стандартизації.
Протягом 1994 – 2017 років розроблено понад 650
національних стандартів та 10 технічних регламентів.
Experts of the SE “UKRMETRTESTSTANDART” have created 15
national and 21 secondary standards; about 1,500 working
standards used for metrological service. The International Bureau
of Weights and Measures recognized calibration and measuring
capabilities of national standards. SE “UKRMETRTESTSTANDART”
performs the functions of the secretariats of 7 technical
standardization committees. During 1994 – 2017 were developed
over 650 national standards and 10 technical regulations.

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

Асоціація – це неприбуткове добровільне об’єднання
юридичних осіб, створене для представництва інтересів
учасників.
Асоціація активно захищає інтереси виробників клінкеру
і цементу України. Представляє інтереси своїх членів
за такими питаннями: перехід галузі на EN; захист від
фальсифікату; перевезення цементу залізницею; бетонні
дороги; альтернативне паливо; екологія виробництва.
The Association is as a non-profit voluntary association of legal
entities, established to represent interest of its members.
The Association effectively promotes the best interests of clinker
and cement producers of Ukraine. Mediates views of its members
in following issues: industry transition to EN; protection from
cement falsification; cement transportation by railroad;
concrete roads; alternative fuel; production and environment.
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ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
GOVERNMENT AGENCIES NATIONAL ACADEMY SCIENCES OF UKRAINE
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
імені В.П. Кухаря НАН України
V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and
etrochemistry 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) 573-25-52
users@bpci.kiev.ua
www.bpci.kiev.ua

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії імені
В.П. Кухаря НАН України - провідна установа, що здійснює
i координує теоретичні та прикладні дослідження у галузі
бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї в Україні. В Інституті
проводяться дослідження з розробки нових методів
синтезу потенційно біоактивних сполук і встановлення
зв’язку між структурою і активністю, вивчення способів
одержання
альтернативних
паливно-мастильних
матеріалів та інших практично важливих продуктів з
вуглеводневої сировини, а також пошуку ефективних
підходів до вирішення екологічних проблем.
V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry
of the NAS of Ukraine (IBOPC) is a leading institution that
coordinates theoretical and applied research in the field of
bioorganic chemistry and petrochemicals in Ukraine.
The Institute conducts research on the development of new
methods for the synthesis of potentially bioactive compounds
and the study of the relationship between structure and
their activity, the study of methods for obtaining alternative
fuels and lubricants and other virtually important products
from hydrocarbon raw materials, as well as finding effective
approaches to solve environmental problems.

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

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

сільського

The scientific approach is multi-disciplinary and targeted at
the following areas: investigation of the structure, physicalchemical 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.

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.
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Інститут газу НАН України
The Gas Institute of the NAS of Ukraine
Україна, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 39
39, Degtyarivska Srt., Kyiv, 03113, Ukraine
+380 (44) 456-44-71
+380 (44) 456-88-30
bor.ilienko@gmail.com
www.ingas.org.ua

Інститут створений в системі Національної академії наук
України у 1949 році і входить до складу відділення фізикотехнічних проблем енергетики. Розробки інституту
направлені на ефективне використання природного
газу, вторинних енергоносіїв та альтернативних (в тому
числі відновлювальних) джерел енергії в промисловості,
теплоенергетиці та комунальному секторі. До новітніх
належать розробки із створення нових вуглецевих
наноматеріалів. Інститут має значні впровадження своїх
розробок в Україні та за кордоном.
The Gas Institute was founded under National Academy
of Sciences of Ukraine in 1949 and now forms part of the
Department of Physical and Technical Problems of Power
Engineering. Development Institute aimed at efficient use of
natural gas, secondary energy sources, alternative (including
renewable) energy sources in industry, thermal power
generation and municipal sector. The newest include the
development of new carbon nanomaterials. The Institute has a
significant implementation of its own projects in Ukraine and
abroad.

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, Paladin Ave., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 424-12-70
office.igmr@gmail.com
www.igmof.org.ua

Основними напрямами наукових досліджень інституту є:
– геохімія процесів породо- і рудоутворення, пошукова
геохімія та геохімія довкілля;
– регіональна та генетична мінералогія, фізика мінералів,
наномінералогія;
– петрологія ендогенних процесів;
– геологія, металогенія та прогнозування родовищ
корисних копалин України.
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.
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Інститут експериментальної патології,
онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України
R.E. Kavetsky Institute of experimental pathology,
oncology and radiobiology of the NAS of Ukraine
Україна, 03022, м. Київ,
вул. Васильківська, 45
45, Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine
+380 (44) 258-16-56
nauka@onconet.kiev.ua
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

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) 456-01-51, 366-24-01
+380 (44) 456-94-94
ied1@ied.org.ua
www.ied.org.ua

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

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

development and introduction of microbial preparations and
biotechnologies. Among biotechnological products of the
Institute which producing by enterprises in the Ukraine and
abroad, a main place occupies by products for medicine and
agriculture.
Researches in the sphere of ecological technologies and receipt
of alternative energy sources are perspective and promising.
The using of biopreparations and biotechnologies in the
different spheres of menage is economically expedient,
effective, ecologically safe.

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

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.

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

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.

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.

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

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного
НАНУ займає лідируючі позиції в Україні в області
розробки і впровадження мікробних препаратів та
біотехнологій. Серед біотехнологічних продуктів інституту, які виробляються на підприємствах України та за
кордоном в даний час, значне місце займають препарати
для сфери охорони здоров’я, агропромислового
комплексу. Результативними є дослідження в сфері
екологічних технологій та альтернативної енергії.
Використання біопрепаратів та біотехнологій у різних
сферах господарювання є економічно доцільним,
ефективним, екологічно безпечним.
Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the
NASU occupies leading position in Ukraine in the field of
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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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
V.N. Bakul Institute for Super Hard Materials
Україна, 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2
2, Avtozavodskaja Str., Kyiv, 04074, Ukraine
+380 (44) 468-86-32
alkon@ism.kiev.ua
s.riabchenko@yandex.ru
www.ism.kiev.ua

В Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
проводяться фундаментальні наукові дослідження
фізико-хімічних процесів утворення і росту моно- та
полікристалічних, дисперсних і плівкових алмазних
та алмазоподібних матеріалів в широкому діапазоні
температур і тисків; розробляються методи спонтанного
WWW.LABCOMPLEX.COM
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і спрямованого регульованого синтезу надтвердих
матеріалів. Порошки та інструменти із надтвердих
матеріалів широко експортуються інститутом в ряд країн,
серед яких Японія, Англія, США та Німеччина.
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 органічної хімії НАН України
Institute of Organic Chemistry of the NAS of
Ukraine
Україна, 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 5
5, Murmanska Str., Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 292-51-70
+380 (44) 573-26-43
ioch@ioch.kiev.ua
www.ioch.kiev.ua

ІОХ НАН України — провідна наукова установа
України з проблем тонкого органічного синтезу та
хімії гетероциклічних і елементоорганічних сполук.
За напрямками хімії ціанінових барвників, фосфоро- і
фторовмісних органічних сполук, супрамолекулярної
хімії інститут займає передові позиції у світовій науці і
координує розвиток цих напрямків в Україні.
Наукова рада Інституту визначає пріоритетні напрями
досліджень у галузі органічної хімії, які фінансуються з
держбюджету України.
Institute is the leading scientific institutions on the fine organic
synthesis and chemistry of heterocyclic and organometallic
compounds. Institute is at the forefront of world chemical
science in chemistry of cyanine dyes, phosphoro- and
fluoro- organic compounds, supramolecular chemistry and
coordinates these researches in Ukraine.
The Scientific Council of the Institute qualifies the research
priorities in the field of organic chemistry, which are financed
from the state budget of Ukraine.

Інститут прикладних проблем фізики і
біофізики НАН України
Institute of Applied Problems of Physics and
Biophysics of the NAS of Ukraine
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Василя Степанченка, 3
3, Vasilja Stepanchenka Str., Kyiv, 03680, Ukraine
+380 (44) 432-08-45
biophys@ukr.net
www.iappb.kiev.ua

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

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

I. 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;
II. Фізика деформування і руйнування; структурні основи
створення конструкційних матеріалів з високою
питомою міцністю; комп’ютерне моделювання
структури матеріалів;
ІІІ. Синтез тугоплавких сполук і фаз високого тиску;
високотемпературні, надтверді та функціональні
безкисневі і оксидні керамічні матеріали на їх основі;
ІV. 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;
V. Нанокристалічні
метали,
нанокераміка
та
нанокомпозити; синтез нових наноструктурних форм
тугоплавких речовин та матеріалів на їх основі.
I. Physicochemical fundamentals of materials science; phase
equilibrium research, surface and contact phenomena in
the multicomponent systems; technologies of synthesis and
treatment of materials;
II. Physical metallurgy, physics of strength and plasticity;
structure engineering of structural materials with extreme
specific strength; computer modeling of materials structure;
ІІІ. Materials science of high melting compounds and high pressure
phases; high melting point, superhard and functional nonOFFICIAL CATALOGUE
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oxide and oxide ceramic materials on their basis;
ІV. 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;
V. Nanostructured materials; synthesis and characterization
of new nanostructures, study of size effects, technology
development.
VI. Materials for Hydrogen energy engineering systems;
hydrogen production, storage, applications.

Інститут проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка НАН України
G.S. Pisarenko Institute for problems of strength
of the NAS of Ukraine
Україна, 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2
2, Tymiryazevskaya Str., Kyiv, 01014, Ukraine
+380 (44) 286-69-57
+38 (050) 312-91-42
+38 (044) 286-16-84
+380 (44) 281-63-77
ips@ipp.kiev.ua
www.ipp.kiev.ua

Основні напрямки досліджень:
- граничний стан i критерії мiцностi матерiалiв i
конструкцiй;
- розрахункові і експериментальні методи дослідження
напружено-деформованого стану;
- механіка руйнування і живучість конструкцій;
- коливання неконсервативних механічних систем.
The main subject areas are:
- the ultimate state and strength criteria of materials and
structures;
- calculation-and-experimental methods for investigating the
stress-strain state;
- fracture mechanics and survivability of structures;
- vibrations of nonconservative mechanical systems.

Інститут проблем реєстрації інформації
НАН України
Institute for Information Recording of NAS of
Ukraine

Розробка технології виготовлення оптичних елементів з
мікропризмовою структурою Френеля для діагностики
лікування косоокості.
Створення систем відтворення звуку з раритетних носів
інформації.
Збереження звукової культурної спадщини.
The research of physical backgrounds, principles, methods and
systems for optical information recording, the creation of longterm digital information storage technology; the theoretical
foundations and applied methods of creating computer
information-analytical systems.
The design of technology on precision equipment for
manufacturing the optical elements with micro-prism Fresnel
structures for diagnosing and treatment of strabismus.
Creating systems of sound reproduction rarity media.
Preservation the audio cultural heritage.

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

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

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

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

Україна, 03164, м. Київ,
вул. Генерала Наумова, 13
13, General Naumov Str., Kyiv, 03164, Ukraine
+380 (44) 452-93-27
ispe@ispe.kiev.ua
www.ispe.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.

Основні напрямки діяльності:
- теорія селективної сорбції, наукові основи синтезу
сорбентів з заданими властивостями;
- розробка спеціалізованих сорбентів, а також сорбційних методів і технологій для медицини (ендоекологія)
та охорони навколишнього середовища;
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- створення нетрадиційних каталізаторів і каталітичних
процесів переважно на основі використання
відновлювальної сировини;
- дисперсні матеріали для енергонакопичуючих систем.
Main directions of activity:
- the theory of selective sorption, the scientific basis for the
synthesis of sorbents with given properties;
- development of specialized sorbents, as well as sorption
methods and technologies for medicine (endoecology) and
environmental protection;
- creation of non-traditional catalysts and catalytic processes
mainly on the basis of the use of renewable raw materials;
- disperse materials for energy-saving systems.

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 НАНУ
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

2. Технології та обладнання для:
- переробки, сушіння та зберігання сільськогосподарської продукції;
- отримання концентрованих молочних, овочевих та
фруктових продуктів;
- отримання профілактичного лікувально-оздоровчого
харчування для імунослабких та гормональнозалежних 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
Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 46
46, Nauky Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 525-98-41
+380 (44) 525-15-79
fesenko@iop.kiev.ua
www.iop.kiev.ua

Інститут фізики НАН України заснований у 1929 році.
Основна діяльність: фундаментальні наукові дослідження.
Основні напрямки досліджень: фізика конденсованого
середовища, нанофізика та наноелектроніка; фізика
поверхні, фізика плазми; фізика лазерів і нелінійна
оптика, голографія, біофізика. Прикладні розробки
в галузі лазерних технологій, сегнето-електриків,
рідкокристалічних систем, кріогенних, лазерних,
електронно-променевих і плазмових технологій.
Institute of Physics of NAS of Ukraine was founded in 1929.
Primary activity is Fundamental Research. The Main Areas
of Research: Physics of Condensed Matter; Nanophysics and
Nanoelectronics; Physic of Surfaces, Plasma Physics; Laser
Physics and Nonlinear Optics, Holography, Biophysics. Applied
Research in the Areas of Laser Technologies, Segnetoelectrics,
Liquid Crystals System, Cryogenics, Lasers, Electron Beam and
Plasma Technologies.

1. Фундаментальні дослідження теплофізичних процесів в теплоенергетичному обладнанні, використання традиційних джерел енергії.
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Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
V. Lashkaryov Institute of semiconductor physics
of the NAS of Ukraine
Україна, 03028, м. Київ, пр-т Науки, 41
41, Nauky Ave., Kyiv, 03028, Ukraine
+380 (44) 525-40-20, 525-55-50
+380 (44) 525-83-42
market@isp.kiev.ua
info@isp.kiev.ua
www.isp.kiev.ua

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

Інститут фізико-органічної хімії та
вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАНУ
L.M. Litvinenko Institute of Physical-Organic
Chemistry and Coal Chemistry of the NASU
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 НАПРЯМКИ 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
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.
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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.

Інститут харчової біотехнології та
геноміки НАН України, ДУ
Institute of Food Biotechnology and Genomics of
the NAS of Ukraine, GI
Україна, 04123, м. Київ,
вул. Осиповського, 2-A
2-А, Оsipovskogo Str., Kyiv, 04123, Ukraine
+380(44) 434-37-77
office.ifbg@nas.gov.ua
www.ifbg.org.ua

Інститут є провідним науковим центром в Україні у галузі
клітинної та молекулярної біології рослин, геноміки та
біоінформатики, молекулярної біотехнології рослин
та біобезпеки. Кабінетом Міністрів України Інститут
визначено як наукову установу, уповноважену на
WWW.LABCOMPLEX.COM
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виконання функцій науково-методологічного центру
з питань випробувань генетично модифікованих
організмів (референтна лабораторія).
The Institute is the leading research center in Ukraine in the
fields of plant cell and molecular biology, genomics and
bioinformatics, molecular plant biotechnology and biosafety.
The Cabinet of Ministers of Ukraine approved the Institute as
an academic institution empowered to perform the functions
of scientific and methodological center for genetically modified
organisms testing (reference laboratory).

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

Основні напрями наукових досліджень.
Хімія та фізико-хімія полімерних композиційних
матеріалів:
– хімія, фізико-хімія та технологія функціональних
полімерів на їх основі;
– теоретичні основи модифікації полімерів і композитів
на їх основі продуктами малотоннажної хімії;
– теоретичні основи формування полімерів медичного
призначення.
Main field of scientific research
Chemistry and physical chemistry of polymer composite
materials including:
– chemistry, physical chemistry and technology of functional
polymers and composites based on these polymers;
– theoretical principles of polymers and composites there from
by small-scale chemistry products; theoretical principles of
fabrication of polymers for medical applications.

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАНУ
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, 422-96-85
+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;

150

WWW.LABCOMPLEX.COM

- фізико-хімія поверхневих явищ;
- хімія, фізика і технології наноматеріалів.
Розробки:
– Ентеросорбенти;
– Дієтичні добавки «Бальзасил» та «Фітосил»;
– Функціональний харчовий продукт «Целісорб»;
– Кремнеземні наповнювачі;
– Нанокомпозиція ПАТЕЛЕН (PATHELEN®) для лікування
ран;
– Бактерицидний матеріал для надання першої
долікарської допомоги при ранах та опіках.
Major research directions:
- Theory of chemical structure and reactivity of solid surfaces
- Medical-biological and biochemical problems of surfaces
- Physico-chemistry of surface and interfacial phenomena
- Chemistry, physics, and technology of nanomaterials.
Developments:
– Enterosorbents;
– Dietary supplements “Balzasil” and “Fitosil”;
– Functional foodstuff “Tselisorb”;
– Silica fillers;
– Nanocomposite “Pathelen for treatment of wounds;
– Bactericidal material to provide first aid in wounds and burns.

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, МСП,
пр-т Ак. Глушкова, 40
40, Ac. Glushkov Ave.,
Kyiv, 03187, Ukraine
+380 (44) 526-25-49
+380 (44) 526-15-70
vig@irtc.org.ua
www.irtc.org.ua

Міжнародний Центр є установою НАН та МОН України,
у роботі якої органічно поєднуються науково-дослідна,
учбова та міжнародна діяльність у галузі інформатики,
інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Основні 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.
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Національний ботанічний сад
імені М.М. Гришка НАН України (НБС)
M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the
NAS of Ukraine (NBG)
Україна, 01014, м. Київ,
вул. Тімірязєвська, 1
1, Timiryazevska Str.,
Kyiv, 01014, Ukraine
+380 (44) 285-41-05
+380 (44) 285-26-49
nbg@nbg.kiev.ua
www.nbg.kiev.ua

НБС є одним з важливих центрів з інтродукції (понад
16 тисяч зразків) та селекції рослин. В Держреєстр
включено 365 сортів селекції НБС. Велика увага
приділяється всебічному вивченню та введенню в
культуру цінних корисних рослин з природної флори
України. В НБС розроблено фундаментальні та прикладні
основи інтродукції, акліматизації, селекції, біотехнології,
мобілізації і використання нових рослинних ресурсів
та запроваджено сучасні розробки з фітотехнологій
у практику. В НБС розроблено майже 50 технологій
з використання нових рослинних ресурсів для
виробництва високовітамінних та білкових харчових
продуктів і кормів, лікарських та ароматичних
фітозасобів, альтернативних видів палив, целюлознопаперової продукції тощо.
NBG 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. NBG 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
Karpenko Physico-Mechanical Institute
Україна, 79060, м. Львів,
вул. Наукова, 5
5, Naukova Str., Lviv, 79060, Ukraine
+380 (32) 229-65-75
+380 (32) 264-94-27
pminasu@ipm.lviv.ua
www.ipm.lviv.ua

Інститут 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.
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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Серед конкурентноздатних комерційно привабливих
розробок Інституту:
- прилади та апаратура для проведення широкого спектру
досліджень із визначення залишкового ресурсу об’єктів
тривалої експлуатації з використанням вихрострумової,
магнітної та ультразвукової дефектоскопії, акустичноемісійного моніторингу, вібродіагностики;
- технології та обладнання для продовження терміну
експлуатації деталей машин шляхом нанесення
корозійно- та зносотривких газотермічних, оксидокерамічних, дифузійних, полімерних покриттів.
The Institute is the developer of advanced technologies in the
field of physicochemical fracture mechanics and strength
of materials, corrosion of metals and their protection,
nondestructive testing and diagnostics of the properties of
materials, environments and structures.
The competitive commercially attractive developments of the
Institute are as follows:
- devices and equipment for a wide range of studies to identify
the residual resource of objects of long-term operation
using eddy-current, magnetic and ultrasonic flaw detection,
acoustic emission monitoring, vibration monitoring;
- technologies and equipment to extend the machines
operation life by applying corrosion and wear-resistant, gasthermal, oxide-ceramic, diffusion, polymer coatings.

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

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

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

Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення
НАН України, ДНУ
Center for Problems of Marine Geology,
Geoecology and Sedimentary Ore Formation of
the NAS of Ukraine, SSI
Україна, 01054, Київ,
вул. Олеся Гончара, 55-Б
55-B, Olesya Gonchara Str.,
Kyiv, 01054, Ukraine
vvivanchenko@ukr.net
shuraev@nas.gov.ua
+380 (56) 406-10-48
+380 (44) 424-01-60

Основні напрями наукової діяльності: проведення
та координація фундаментальних та прикладних
наукових досліджень, спрямованих на отримання та
використання нових знань у галузі геологічних наук
в частині, що стосується геології (історія, будова,
процеси та корисні копалини) Азово-Чорноморського
басейну, інших районів Світового океану, оздоровлення
екологічної ситуації в прибережній зоні акваторій
Чорного та Азовського морів, суміжних з ними територій,
доведення наукових та науково-технічних знань до стадії
практичного використання.
The scientific approach is multi-disciplinary and targeted at the
following areas: conducting and coordinating fundamental
and applied scientific researches aimed at obtaining and
using new knowledge in the field of geological sciences as
regards geology (history, structure, processes and minerals) of
the Azov-Black Sea Basin, other parts of the oceans, and the
improvement of the ecological situation in the coastal zone of
the Black Sea and the Sea of Azov, adjacent territories;bringing
scientific and scientific and technical knowledge to the stage of
practical use.
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ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ УКРАЇНИ
STATE INSTITUTIONS OF HIGH EDUCATIONAL OF UKRAINE
Національний університет біоресурсів
і природокористування України,
факультет ветеринарної медицини,
кафедра мікробіології, вірусології і
біотехнології
National university of life and environmental
sciences of Ukraine
Україна, 03041, м. Київ,
вул. Полковника Потєхіна, 16,
12-й навчальний корпус
16, Bild. 12, Polkovnik Potechin Str.,
Kyiv, 03041, Ukraine
+380 (44) 527-88-66
mikrvirbioteh@ukr.net
mikrvirbioteh@nubip.edu.ua

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

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

агропромисловому комплексі, сконцентрована у
Науково-дослідному інституті ОНАХТ. Високий науковий
потенціал академії забезпечує діяльність 16 наукових
шкіл, визнаних міжнародною професійною спільнотою.
Міжнародне визнання академії підтверджується
договорами про співпрацю із зарубіжними
університетами та грантами на проведення наукових
досліджень. Діяльність академії визнана європейськими
освітніми та науковими центрами. ОНАХТ є дійсним
членом 11 міжнародних асоціацій.
Odessa National Academy of Food Technologies (ONAFT) is
a modern innovative scientific center for training of highly
qualified personnel for the national economy. First in Ukraine
the certificate of international standard of ISO is got 9001:2008
“Grant of services in the field of educational, scientific and
scientific and technical activity; in-plant training and retraining
of shots”. 4 scientifically-educational institutes enter in the
complement of academy, Scientific research institute, four
technical schools.
The scientific activity of the academy, which is a recognized
leader in the inculcation of ready innovations in the agricultural
sector, concentrated in the Scientific Research Institute ONAFT.
High scientific potential of the Academy provides activities of
16 scientific schools, which are recognized by the international
professional community.
International recognition of the Academy is confirmed by
cooperation agreements with foreign universities and by grants
for research. Academy scientific activities are recognized by
European educational and scientific centers. The Academy is a
member of 11 international associations.

Україна, 65039, м. Одеса, вул. Канатна,
112, ОНАХТ, НДІ ОНАХТ
Research institute ONAFT, 112, Kanatna Str.,
Odessa, 65039, Ukraine
+380 (48) 724-28-75, 712-41-30
+380 (48) 722-80-42, 714-86-72
nauka@onaft.edu.ua
www.onaft.edu.ua

Одеська національна академія харчових технологій
(ОНАХТ) – сучасний інноваційний науково-навчальний
центр підготовки висококваліфікованих кадрів для
народного господарства. Вперше в Україні отримано
сертифікат міжнародного стандарту ISO 9001:2008
«Надання послуг у сфері освітньої, наукової та науково-технічної діяльності; підвищення кваліфікації і
перепідготовки кадрів». До складу академії входить 4
науково-навчальні інститути, науково-дослідний інститут,
чотири технікуми.
Наукова діяльність академії, яка є визнаним лідером
із впровадження готових інноваційних розробок в
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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
+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. Рубрику Дім. Сім’я. Здоров’я
приємно почитати на дозвіллі.
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.
It is nice to read in one’s spare time such items as: Home. Family.
Health.
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.,
Nicolaev, 54017, Ukraine
+380 (67) 513-20-35
+380 (512) 58-05-68
agroone@ukr.net
www.agroone.info

Аналітика сільського господарства, огляд інновацій у
сфері АПК, корисні, цікаві, інформаційні та наукові статті,
публікації фахівців, репортажі з агрозаходів. Наклад
журналу «АgroONE» - 7600 примірників. Поширення по
підписці через редакцію в персонально адресованих
конвертах.
Періодичність - 1 раз на місяць. Формат - А4. Обсяг - 44
сторінки.
Analysis of agriculture, review of innovations in the agriculture
field, useful, interesting, informative and scientific articles,
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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.

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

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

LABMEDYA
Oguzlar Mah. 1374 Sok. No:2/4 Balgat –
Cankaya, Ankara, Turkey
+90 (312) 342-22-45
+90 (312) 342-22-46
bilgi@labmedya.com
www.Labmedya.com/en

Labmedya, медіа-канал в лабораторному секторі, що
друкується в Туреччині. Це газета, кожен випуск якої з
нетерпінням чекають, її вміст повністю охоплює питання
галузі. Мова - турецька. Видається кожні 2 місяці.
Наклад 13 000 примірників. Також копії направляються
електронною поштою приблизно 30000 особам, які
знаходяться в базі клієнтів журналу.
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Labmedya, laboratory sector is a publication published in
Turkey. Content is completely independent and contains the
laboratory with the relevant sectoral and interesting subjects.
Published in Turkish. Is published every 2 months. Printed in
13.000 copies. At the same time the soft copy via e-mail is sent
to 30.000 persons.

Labprice.ua, український науковий портал
Labprice.ua, Ukrainian Scientific Portal

Pharma.net.ua, спеціалізований портал
Pharma.net.ua, Specialized web-site
Україна, 04210, м. Київ,
вул. Оболонська набережна, 11, корпус 1
Build. 1, 11, Obolonska embankment Str.,
Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 428-02-20
editor@pharma.net.ua
www.pharma.net.ua

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

Перший незалежний фармацевтичний бізнес-портал
Pharma.net.ua спеціалізується на висвітленні новин
українського фармацевтичного ринку та світової
фармацевтичної індустрії.

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.

The first independent pharmaceutical business portal Pharma.
net.ua highlights news of Ukrainian pharmaceutical market
and of the global pharmaceutical industry.

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) 236-01-67
www.milkua.info

Інформаційно-аналітичний портал про молочний бізнес в
Україні та світі milkUa.Info:
• висвітлює актуальну, оперативну, правдиву інформацію
про ситуацію в молочній галузі;
• сприяє створенню позитивного іміджу української
молочної галузі і молочних продуктів;
• популяризує споживання молока;
• розповідає про досвід провідних спеціалістів у
молочному скотарстві.
Information and analytical portal about dairy business in
Ukraine and in the world milkUa.Info:
• highlights up-to-date, operational, truthful information on
the situation in the dairy industry;
• promotes the creation of a positive image of the Ukrainian
dairy industry and dairy products;
• promotes the consumption of milk;
• highlights the experience of leading specialists in dairy cattle
breeding.
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Аналітика, журнал
Analytics, magazine
Росія, 127473, м. Москва,
вул. Краснопролетарська, 16
16, Krasnoproletarskaya Str.,
Moscow, 127473, Russia
+7 (495) 234-01-10
+7 (495) 956-33-46
journal@electronics.ru
www.j-analytics.su

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

Вода і водоочисні технології,
науково-практичний журнал
Water and Water Purification Technologies,
scientifical and practical magazine
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

Науково-практичний журнал «Вода і водоочисні
технології» - спеціалізоване профільне видання для
спеціалістів та компаній, що працюють на ринку
обладнання та послуг в галузі промислової, комерційної
та побутової водопідготовки та водоочистки.
Періодичність видання – 4 рази на рік.
Передплатний індекс - 23698.
Scientifical and practical magazine “Water and Water
Purification Technologies” was founded in 2001 and as of
today has become one of the most favorable and highly
appreciated journal for water treatment and purification
professionals. The magazine covers various topics related to
new trends and technologies in modern water purification
science, implementation of modern equipment, materials and
techniques of water conditioning and preparation etc. The
journal is issued 4 times a year. Ukrainian subscription code –
23698.

Водопостачання та водовідведення,
виробничо-практичний журнал
Water supply and sanitation, Production and
practical journal
Україна, 08293, Київська обл.,
м. Буча, вул. Набережна, 3
3, Naberezhna Str., Bucha,
Kyiv region, 08292, Ukraine
+38 (063) 030-55-87
+38 (093) 623-34-84
oleg_mudriy@ukr.net
alla_mudra@ukr.net
www.waterwork.kiev.ua

Виробничо-практичний
журнал
«Водопостачання
та водовідведення» створений для інформаційнопрактичної та технічної підтримки спеціалістів, які
здійснюють свою діяльність у сфері водозабезпечення,
водовідведення, суміжних та пов’язаних з нею галузях
Виходить раз у два місяці (6 разів на рік), містить
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тільки актуальні матеріали, що дає змогу аналізувати
технічні, економічні та нормативно-правові зміни,
слідкувати за нововведеннями, дізнаватись про новітні
технології, вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі
водопостачання та водовідведення, а також багато інших
цікавих аналітичних і статистичних матеріалів. Журнал
розповсюджується по передплаті. Цільова аудиторія:
підприємства ВКГ (водоканали), наукові, проектні,
навчальні установи відповідного профілю, комерційні
підприємства, що працюють у галузі ВКГ. Наклад видання
у 2018 році - 2500 екземплярів. Видання є членом
Ради Української асоціації підприємств водопровідноканалізаційного господарства “Укрводоканалекологія”,
яка об’єднує понад 200 підприємств ВКГ і є найбільшим
представником їхніх інтересів.
“Water and sanitation” magazine - production and practical
journal for experts on water supply, water treatment and
wastewater treatment.
Main topics of the journal:
- legal provisions for the operation of utilities;
- water supply and sanitation;
- water treatment and energy conservation;
- new technologies and equipment;
- local and foreign experience etc.
Readership: municipal water utilities staff, research, design,
educational institutions, commercial companies etc.
The magazine is published 6 times a year. Circulation - 1500
copies. Subscription code - 37016.

Екологія підприємства, журнал
Ekologiya pidpriemstva, magazine
Україна, 02660, м. Київ,
вул. Є. Сверстюка, 11, корпус «Б»
11-B, Evgena Sverstuka Str.,
Kyiv, 02660, Ukraine
+380 (44) 507-22-26
+380 (44) 507-22-27
eco-magazine@ukr.net
www.ecolog-ua.com

Журнал «Екологія підприємства» – єдине видання
соціально-відповідального бізнесу з практичної екології.
На шпальтах журналу у 2018 році: нове у законодавстві
з роз’ясненнями; документація; сертифікація; платежі
та звітність; управління відходами; посадові інструкції;
судова практика.
Робочі ситуації; гармонізація із законодавством ЄС.
The one publication of socially responsible business of practical
ecology.
In 2018 in the magazine you`ll find: new introductions in
legislation with clarification; documentation; certification;
payments and reporting; waste management; job descriptions;
judicial practice and working situations. We adopt the
experience of the EU.
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Ексклюзивні ТЕХНОЛОГІЇ
Exclusive TECHNOLOGIES
Україна, 73028, м. Херсон, а/с – 128
P.O. box – 128, Kherson, 73028, Ukraine
+38 (050) 130-43-35
+38 (067) 287-47-83
e_agro@ukr.net
www.agrotimeteh.com.ua

Висвітлення найсучасніших інноваційних досягнень науки
і виробництва на ринку енерго- та ресурсозберігаючих
технологій, які сприяють високотехнологічному розвитку
сільського господарства України і збереженню екології і
здоров’я нації.
Illumination of the most modern innovative achievements
of science and production at the market of energy- and
resources-saving technologies that aid to highly technological
development of agriculture of Ukraine and saving of ecology
and health of nation.

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

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

ЗДОРОВ-ІНФО, Медичний портал України
ZDOROV-INFO, Medical portal of Ukraine
Україна, 03065, м. Київ,
вул. Василя Чумака, 5, оф. 2
Off. 2, 5, Vasily Chumak Str.,
Kyiv, 03065, Ukraine
+380 (44) 299-95-99
+38 (096) 655-04-03
+38 (050) 328-54-33
+38 (063) 787-22-07
mail@zdorov-info.com.ua
www.zdorov-info.com.ua

Генеральний інтернет партнер Міжнародного Медичного
Форуму Медичний портал України ЗДОРОВ-ІНФО
запрошує медичну спільноту приєднатися і взяти активну
участь у форумі. Завданням порталу ЗДОРОВ-ІНФО є
всебічне висвітлення змін, які відбуваються у системі
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охорони здоров’я та поєднання споживача медичних
послуг і тих, хто ці послуги пропонує. Клініки та лікарі
мають можливість публікації на порталі своїх послуг,
статей та новин, отримувати нових пацієнтів, нову
медичну інформацію.
ЗДОРОВ-ІНФО – це провідний інтернет-ресурс в
українському медичному Інтернеті, який успішно працює
понад десять років.
Запрошуємо на стенд Медичного порталу України
ЗДОРОВ-ІНФО з метою приєднатися до медичної
інтернет-спільноти та отримати додаткову результативну
можливість для розвитку свого медичного бізнесу.
The general Internet partner of the International Medical
Forum The medical portal of Ukraine ZDOROV-INFO invites
the medical community to join and take an active part in
the forum. The goal of the ZDOROV-INFO portal is to provide
comprehensive coverage of the changes that occur in the
health care system and ensure the possibility of communication
between the consumer of medical services and those who offer
these services. Clinics and doctors have the opportunity to
publish their services, articles and news on the portal, to receive
new patients, new medical information.
ZDOROV-INFO is the leading Internet resource in the Ukrainian
medical Internet, which has been successfully operating for
more than ten years.
We invite you to the stand of the Medical Portal of Ukraine
ZDOROV-INFO with the purpose to join the medical Internet
community and get an additional effective opportunity for the
development of your medical business.

Інноваційні Технології & Обладнання,
Фізико-механічний інститут
ім. Г.В. Карпенка НАН України
Innovative technologies & equipment, Karpenko
Physico-Mechanical Institute
Україна, 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5/75-A
5/75-A, Naukova Str., Lviv, 79060, Ukraine
+380 (32) 229-65-75
+38 (050) 505-26-83
zalisko.michael@gmail.com
www.metaltechcomua.blogspot.com

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

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

До Вашої уваги - Бази даних, що дійсно працюють: 15
фільтрів пошуку і відбору;
Ваші критерії для виводу у файл Excel.
Серед наших замовників: СК ІНГО, ПУМБ,
ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ, ТПП України, Концерн ХЛІБПРОМ,
Посольства Греції, Туреччини, Польщі, Індії.
Все, що потрібне задля ефективного телемаркетингу,
email-розсилань, телепродажів і онлайн-маркетингу! Не
сховище стандартних даних про контрагентів, а «жива»
маркетингова інформація, яку ми самостійно і незалежно
збіраємо і оновлюємо!
Україна: 345 000 підприємств. Безкоштовна демо-версія:
www.demo.kompass.ua
Країни СНД: 2 500 000 компаній. Детальніше:
https://ua.kompass.com/m/easybusiness
Весь світ (60 країн): 12 млн. компаній. Детальніше:
https://ua.kompass.com/buy-company-list/
Ексклюзив! Експортери і імпортери України: 13 000 компаній.
Безкоштовна демо-версія: www.demo.kompass.ua
А також:
Email-розсилання в Україні й за кордон.
Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua
Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua
Publishing of KOMPASS UKRAINE e-directory, listing 345 000
Ukrainian companies. Free demo - http://database.kompass.ua
Search for potential business partners and suppliers in 60
countries worldwide.
Business e-timeline - www.board.kompass.ua
Ukrainian business e-newsline – www.news.kompass.ua

Кто есть Кто в медицине, Федеральний
галузевий журнал
Who is Who in medicine, the Federal trade
magazine
Росія, 107023, м. Москва,
пл. Журавльова, 10, будова 1
1, 10, Zhuravlyov Square,
Moscow, 107023, Russia
+7 (499) 704-04-24
journal@kto-kto.ru
www.kto-kto.ru

Журнал забезпечує багатосторонній діалог з питань
реалізації програм охорони здоров’я, розвитку сучасних
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медичних технологій, вдосконалення організаційної
діяльності, пошуку ефективних інноваційних рішень,
служить інструментом кадрової політики, що посилює
репутацію та стимулює кращих співробітників, що
забезпечують прогрес та професійний успіх вітчизняної
медицини. Читайте статті своїх колег та приєднуйтесь до
діалогу на www.ktovmedicine.ru.
The magazine provides multilateral dialogue on a program
implementation of health car e, development of modern
medical technologies, enhancement of organizational
activities, search of effective innovative solutions, serves as
the tool in personnel policy strengthening reputation and
stimulating the best employees providing progress and
professional success of domestic medicine. Read articles of the
colleagues and join dialogue on www.ktovmedicine.ru.

Лабораторна справа, журнал
Laboratorna sprava, magazine
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Є. Сверстюка, 11, корпус Б
Pav. B, 11, E. Sverstyuk Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 501-57-03
ra@p-a.com.ua

Журнал «Лабораторна справа» - спеціалізоване видання
для власників, керівників, завідуючих, спеціалістів
лабораторій (медичних, клініко-діагностичних, судовоекспертних, патогістологічних, патоморфологічних,
санітарно-епідеміологічного нагляду) усіх форм власності
На сторінках журналу:
– Аналіз сучасних моделей організації лабораторної
служби
– Особливості функціонування лабораторій в умовах
реформування
– Аспекти управлінської діяльності лабораторій
– Огляд науково-методичних розробок
– Клінічні рекомендації в сфері лабораторної медицини
– Стандартизація та акредитація лабораторій
– Нормативно-правове врегулювання лабораторних
процесів
– Питання кадрового забезпечення
– Зразки документів
– Відповіді на запитання читачів
The magazine “Laboratory case” is a specialized publication
for owners, managers, specialists of laboratories (medical,
clinical-diagnostic, forensic, expert, pathogistological,
pathomorphological, sanitary and epidemiological
supervision) of all forms of ownership:
– On the pages of the magazine:
– Analysis of modern models of organization of laboratory
services
– Peculiarities of the functioning of laboratories in the
conditions of reform
– Aspects of managerial activity of laboratories
– Review of scientific and methodological developments
– Clinical recommendations in the field of laboratory medicine
– Standardization and accreditation of laboratories
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Regulatory regulation of laboratory processes
Personnel support questions
Examples of documents
Answers to questions from readers

Метал та литво України, журнал
Metal i lit’e Ukraine, magazine
Україна, 03142, м. Київ,
бул-р Акад. Вернадського, 34/1
34/1, Acad. Vernadskogo Boul.,
Kyiv, 03142, Ukraine
+380 (44) 424-04-10
+380 (44) 424-35-15
mlu@ptima.kiev.ua
www.ptima.kiev.ua

Науково-технічний журнал, якій виходить 12 разів на рік,
входить до Переліку наукових фахових видань України,
рекомендованих для публікації матеріалів кандидатських
та докторських дисертацій.
The scientific and technical journal, published 12 times a year, is
included in the List of scientific professional editions of Ukraine,
recommended for publication of candidate and doctoral thesis.

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

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

Метрологія та прилади, журнал
Metrology and instruments, magazine
Україна, 61002, м. Харків, вул. Куликівська, 11
11, Kulykivska Str., Kharkiv, 61002, Ukraine
+380 (57) 706-00-36
+38 (095) 00-68-665
metrolog-prylady@ukr.net

Науково-виробничий журнал «Метрологія та прилади»
є спеціалізованим періодичним виданням, призначеним
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ
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для керівників та фахівців підприємств і організацій,
метрологічних служб, науково-дослідницьких установ.
Засновники видання: Академія метрології України,
Харківський національний університет радіоелектроніки,
Державне підприємство «Всеукраїнський державний
науково-виробничий
центр
стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»
(ДП «Укрметртестстандарт»), ТОВ виробничо-комерційна
фірма «Фавор, ЛТД». Журнал включено до Переліку
наукових фахових видань України; включено до
Міжнародної бази даних Index Copernicus. Виходить раз
на два місяці.
У
виданні
міститься
офіційна
інформація
Мінекономрозвитку України, компетентні роз’яснення
та коментарі фахівців, матеріали наукової та практичної
спрямованості стосовно наукових проблем розвитку
метрології, питань метрологічного забезпечення.
Scientific and production journal “Metrology and instruments”
is the specialized periodical for managers and specialists
of enterprises, organizations, meteorological services, and
scientific research institutions. The founders: Kharkiv National
University of Radio Electronics. State Enterprise “All-Ukrainian
State Scientific and Production Center for Standardization,
Metrology, Certification and Consumer Protection” (State
Enterprise “Ukrmetrteststandard”). LLC Production and
Commercial Firm «Фавор, ЛТД». The magazine is included in
the list of scientific professional editions of Ukraine; is included
in the international database Index Copernicus.
Published every two months. The publication contains the
official information of Ministry of Economic Development of
Ukraine, relevant explanation and commentaries of experts,
research and practical materials on scientific metrology issues
and metrological maintenance.

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

«Мир ветеринарии» - професійний науково-практичний
журнал, який відповідає запитам вітчизняних фахівців
ветеринарної медицини.
Журнал висвітлює актуальні та інноваційні методи
діагностики, лікування і профілактики захворювань
тварин. У ньому публікуються результати нових
досліджень у галузі ветеринарної медицини.
Сприяє обміну досвідом та ідеями щодо успішного
ведення ветеринарного бізнесу.
Знайомить читачів з подіями, людьми, організаціями в
світі ветеринарної медицини.
Передплатний індекс ДП «ПРЕСА» 89045.
“The World of Veterinary Medicine” is a professional scientific
and practical journal that meets the needs of domestic experts
in veterinary medicine.
WWW.LABCOMPLEX.COM

161

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

The journal highlights current and innovative methods of
diagnosis, treatment and prevention of animal diseases. It
publishes the results of new research in the field of veterinary
medicine.
Promotes the exchange of experiences and ideas for the
successful conduct of veterinary business. Introduces readers
to events, people, organizations in the world of veterinary
medicine.
Subscription index of State Enterprise “PRESS” 89045.

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

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

Мир упаковки, журнал
The World of Packaging, magazine
Україна, 02166, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф. 602
Off. 602, 18/7, Kutuzov Str., Kyiv, 02166, Ukraine
+380 (44) 502-1-40
marko@mirupak.kiev.ua
www.packaging.com.ua

Журнал «Мир упаковки» – досліджує ринок і технології
пакування. Єдине в Україні спеціалізоване видання,
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присвячене вивченню маркетингового аспекту розвитку
пакувального та полімерного бізнесу.
Видається з 1998 року. Періодичність: 6 разів на рік. Мова:
російська, англійська.
Поширення: виставки, передплата, цільова розсилка.
Географія: Україна, Росія, ЄС.
Видавець: медіа-агентство «Марко Пак».
The World of Packaging Magazine research a market of
packaging and technologies of packing. Unique specialized
edition in Ukraine which have goal to explore the development
of packing and polymeric business from the part of marketing
aspect.
Publishing from 1998. Periodicity: 6 time per a year.
Distribution: Direct delivering for key producers, trade fairs,
conferences, subscription.
Publisher – Marko Pack Agency.

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

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

Наноиндустрия, журнал
Nanoindustry, magazine
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 нанотехнологій
і наноматеріалів, організовує проведення круглих столів,
семінарів та науково-практичних конференцій. Крім
наукових і технічних питань, журнал «Наноиндустрия»
висвітлює питання виробництва, економіки і бізнесу в
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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.

Наука та інновації, науково-практичний
журнал НАН України
Science and Innovation, Science and Practice
Journal, of the NAS of Ukraine
Україна, 01601, м. Київ,
вул. Володимирська, 54
54, Volodymyrska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
+380 (44) 288-03-46
+38 (050) 154-77-83
innovation@nas.gov.ua
www.scinn.org.ua

У 2005 році НАН України започаткувала видання
журналу «Наука та інновації» (головний редактор –
академік НАН України Б.Є. Патон), заснування якого
обумовлено потребою всебічно на професійному рівні
проінформувати широку читацьку аудиторію про роль
науки і технологій у забезпеченні інноваційного розвитку
нашої країни.
Основна увага приділяється висвітленню питань
інноваційної політики, результатів перспективних
розробок, досліджень, важливих для забезпечення
інноваційного розвитку держави.
Журнал можна передплатити за Каталогом
«Укрінформнаука» (тел./факс +38 (044) 288-03-46).
In 2005 the National Academy of Sciences of Ukraine
established the edition of the “Science and Innovation” journal
(Editor in chief – B.E. Paton, academician of the NASU), with the
purpose to provide a wide audience with a high professional
level information about the important role of science and
ОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ

•

OFFICIAL CATALOGUE

technology in innovative evolution of our state.
The “Science and Innovation” journal is listed in the Catalogue
“Ukrinformnauka” (tel./fax +38 (044) 288-03-46).

Новости GMP
GMP news
Roztylská 1860/1, Chodov,
Prague 4, 148 00, Czech Republic
+420 (603) 271-178
info@gmpnews.net
www.gmpnews.ru

Інформаційний проект «Новости GMP» включає в себе:
новинний інтернет-портал GMPnews.Net (англійською
мовою), GMPnews.Ru (російською мовою), друковане
видання «Новости GMP» (російськомовний журнал) і
англомовний журнал «CIS GMP news». Опубліковані на
наших інтернет-ресурсах новини, щодня розсилаються
по всім передплатникам проекту «Новости GMP», а також
транслюються в агрегаторах новин і соціальних мережах.
Це дозволяє нам швидко і ефективно поширювати
інформацію про вашу компанію, послуги і досягнення!
Особлива увага приділяється аналітичним публікаціям,
інтерв’ю з провідними фахівцями галузі, репортажам.
Основними інформаційними джерелами є прес-центри
фармацевтичних компаній, виставки, конференції,
професійні ЗМІ.

Обладнання та інструмент для професіоналів.
Металообробка, Міжнародний
інформаційно-технічний журнал
Equipment and Tools for Professionals.
Metalworking, International information
technology Magazine
Україна, 61052, м. Харків,
вул. Мало-Панасівська, 4/7, оф. 39
Off. 39, 4/7, Malo-Panasovskaya 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
WWW.LABCOMPLEX.COM
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plants, metallurgical works and other industrial enterprises,
researchers, university teachers.

ПИЩЕПРОМИЗДАТ
FOOD INDUSTRY, Publishing House LTD
Росія, 107140, м. Москва,
пров. 3-й Красносельський, 21, будова 1
21-1, 3-rd Krasnoselskiy Lane,
Moskow, 107140, Russia
+7 (916) 538-34-60
foodprom@ropnet
www.foodprom.ru

Видавництво представляє науково-виробничі журнали:
«Пищевая промышленность», «Пиво и напитки»,
«Хлебопекарство России». У них публікуються статті з
економіки і управління, техніки і технології, сировини
і добавок, харчування, здоров’я, а також репортажі з
підприємств, новини компаній, галузевих спілок, НДІ і
ВУЗів, галузеві події, в тому числі виставки, конференції,
симпозіуми.
We present a series of magazines, dedicated to different
branches of food industry: “Food Processing Industry”, “Baking
in Russia”, “Beer and Beverages”. The articles are written by the
leading specialists of Russia. Also you can find the information
about exhibitions, seminars and conferences.

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

Інформаційно-аналітичний міжнародний технічний
журнал «Промисловість у ФОКУСІ» активно допомагає
всім своїм читачам вирішувати нагальні виробничі
питання, знаходити ділових партнерів, ринки збуту,
цілеспрямовано вкладати оборотні кошти.
Участь у всіх промислових виставках, конференціях,
семінарах, спілкування з відвідувачами цих заходів
дозволяє редакції постійно тримати руку на пульсі
промислового життя України. Безсумнівно, журнал
«Промисловість у ФОКУСІ» для Вас - це самий вдалий
спосіб спілкування з партнерами в межах України і за
кордоном.
Information-Analytical international technical journal
“Industry in Focus” actively helps its partners: members
(managers and leading specialists of the plant, the leaders of
small and medium enterprises) to advertisers - to all readers - to
solve pressing issues, find business partners, markets, profitable
to invest working capital.
Participation in all trade shows, conferences, seminars, chat
with visitors of these activities enables us to keep our finger on
the pulse of the industrial life of the country.
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Професійні видання. Україна
Professional Edition. Ukraine, LTD
Україна, 04655, м. Київ,
вул. Старокиївська, 10-Г, сектор «Б», оф. 201
Off. 201, sector “B”, 10-G, Starokievskaya Str.,
Kyiv, 04655, Ukraine
+380 (44) 337-05-70
+38 (096) 851-40-34
admindom@ukr.net
www.recipe.by

Видавництво «Профессиональные издания» спеціалізується на випуску міжнародної медичної періодики.
Працюємо на інформаційних ринках Білорусі,
України та Росії. У портфелі видавництва 17 міжнародних
науково-практичних
журналів.
Наше завдання - створення єдиного інформаційного
простору для обміну досвідом та ефективного спілкування
медичних працівників країн Східної Європи та Азії.
Видавництво засновано в 2001 році.
“Professional Editions” is specializing at the production of
international medical periodicals. We are working in Belarus,
Ukraine and Russia. We release 17 international scientific
and practical periodicals, one of our journals is “Laboratory
diagnostics. Eastern Europe”. It is an international peerreviewed scientific and practical journal. Our task is creating the
single informational field for experience exchange and effective
communication of medical professions of Eastern Asia and Asia.
A publishing house is founded in 2001.

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

Періодичний журнал, який виходить 6 разів на рік, входить
до переліку видань, рекомендованих для публікації
матеріалів кандидатських та докторських дисертацій.
Bimonthly magazine, recommended for publication of doctor’s
and master’s thesis materials.

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

Журнал «Управління якістю» (Видавничий дім «ТЕХ
МЕДІА ГРУП») - це щомісячний спеціалізований журнал,
який допоможе підвищити якість виробничих процесів
і продукції, впровадити маркетингові стратегії якості,
виконати вимоги міжнародних стандартів якості.
OFFICIAL CATALOGUE
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IX МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATechExpo
IX INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO

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.

Фармаком, науково-практичний журнал
Farmacom, scientific and practical journal
Україна, 61085, м. Харків,
вул. Астрономічна, 33
33, Astronomichna Str.,
Kharkiv, 61085, Ukraine
+380 (57) 315 42 20
+380 (57) 315-21-21
pharmacomeditor@gmail.com
www.sphu.org

Засновники: Державне підприємство «Український
науковий фармакопейний центр якості лікарських
засобів»; Державне підприємство «Державний науковий
центр лікарських засобів і медичної продукції»;
Запорізький державний медичний університет.
Основне завдання: публікація наукових статей з метою
поширення актуальної та корисної інформації в галузі
фармацевтичних наук, насамперед щодо створення,
стандартизації та контролю якості лікарських засобів
Головний редактор: Леонтьєв Дмитро Анатолійович,
д. фарм. н.
Заступник головного редактора: Воловик Наталя
Валеріївна, к. фарм. н.
Founders: Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for
Quality of Medicines; State Scientific Center of Medicines and
Medical Products; Zaporozhye State Medical University.
The primary aim: to publish scientific articles to disseminate
relevant and useful information in the field of Pharmaceutical
Sciences, mainly as to development, standardization and
quality control of medicinal products.
Editor-in-Chief: Dmytro Leontiev, D.Sc.
Deputy Editor-in-Chief: Natalia Volovyk, PhD

Фармацевтическая отрасль, журнал
Pharmaceutical Industry Review, magazine
Україна, 02002, м. Київ,
вул. Є. Сверстюка, 23, оф. 930
Off. 930, 23, Ye. Sverstyuka Str.,
Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 390-44-17
+380 (44) 390-32-80
office@promoboz.com
www.promoboz.com

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

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

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

ЦУКОР УКРАЇНИ, ЖУРНАЛ
UKRAINIAN SUGAR, JOURNAL
Україна, 01001, м. Київ,
вул. Б. Грінченка, 1, оф. 532
Off. 532, 1, B. Grinchenko Str.,
Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 279-57-42
+380 (98) 467-53-32
ukr.sugar.journal@gmail.com
www.ukrsugar.com

Науково-практичний галузевий журнал «ЦУКОР УКРАЇНИ»
– це професійне видання, що висвітлює найактуальніші
події, тенденції цукрової промисловості України та
світу, де провідні фахівці викладають свої погляди на
шляхи розвитку науково-технічного потенціалу галузі,
аналізують її технічний та фінансовий стан, світовий
досвід розвитку цукрової науки та техніки, надають
практичні рекомендації з підвищення ефективності
цукрового виробництва.
Наклад – 600 примірників.
Журнал виходить форматом А4, 8 разів на рік.
Scientific and practical industrial journal "UKRAINIAN SUGAR"
- is the professional edition where you could find actual
information about the last events and trends in sugar industry.
On the pages of the journal experts share their opinion about
the ways of development of industry’s scientific and technical
potential, analyze it’s technical and financial state-of-being,
as well as international experience of science and techniques,
give recommendations about how to increase an efficiency
manufacture.
Circulation - 600 copies.
The journal is published format A4, 8 times a year.
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