
 
 

17-19 жовтня 2018 року у Виставковому Центрі «КиївЕкспоПлаза» 
(вул. Салютна, 2-Б, метро Нивки) відбудеться знакова для лідерів лабораторної індустрії подія — 

XI Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH  
 

На більш як 5000 м2 виставкової площі буде представлено весь спектр обладнання та технологій 
для лабораторій, спеціалізованих меблів, лабораторного й хімічного посуду, реактивів і 
витратних матеріалів, а також комплекс послуг із створення, оснащення, модернізації всіх типів 
і видів лабораторій різних галузей промисловості, науково-дослідної сфери та медицини. 
 
Чекає на гостей виставки й цікава інформаційна програма. Учасникам буде надано можливість 
поповнити свої знання й опанувати нові навички у форматі науково-практичних семінарів, 
тренінгів, конференцій, майстер-класів на діючому обладнанні. 
 
Організатори виставки – Національна академія наук України та компанія LMT. Захід відбудеться за 
підтримки профільних Комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, профільних 
міністерств та відомств, асоціацій та бізнес-об’єднань. 
 
Генеральний інформаційний партнер, на сторінках якого оперативно з’являтимуться цікаві 
репортажі, — журнал «Фармацевтическая отрасль». 
 
Серед експонентів — понад 130 компаній з різних країн світу. Це вітчизняні та світові виробники, 
постачальники обладнання, матеріалів і технологічних рішень для лабораторій різного профілю: Bio-
Rad, INTERTECH Corporation, LGC Standards, MICROLIT, Snibe, АЛСІ ЛТД, АЛСІ-ХРОМ, АЛТ Україна, 
Аналітек, Біола, Вектор-Бест-Україна, Вента Лаб, Гранум, ЕМПІРІКА, Ерба Лахема, ІКФ Сервіс Плюс, 
Інтермедика, ЛАБВІТА, ЛАБІКС, ЛАЙТДЖИН, Мiele, Макролаб ЛТД, МіксЛаб, Рош Україна, СОК 
ТРЕЙД, СТАСЕНКО і Партнери, Тespro, Технопролаб, Укрбіо, УкрДіагностика, Укроргсинтез, 
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, Шим Юкрейн, ЮВІС та багато інших. 
 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРІЙ — ШЛЯХ ДО ЛІДЕРСТВА 
 

Міжнародна виставка LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH — 
безпрецедентна подія у вітчизняній лабораторній індустрії. 
 
Це захід, який щороку об’єднує керівників та спеціалістів підприємств різних галузей промисловості 
та науково-дослідних інститутів, лабораторій з контролю якості, виробничих, випробувальних, 
клініко-діагностичних та інших типів та видів лабораторій, контрольно-інспекційних органів. 
Очікується, що цього року виставку відвідають майже 6000 учасників з України та ближнього 
зарубіжжя. Фахівці, зацікавлені у питаннях, пов’язаних із лабораторним обладнанням, методами 
лабораторної діагностики, контролю якості та ін., можуть взяти участь у заході БЕЗКОШТОВНО, 
попередньо зареєструвавшись на сайті www.labcomplex.com 
 
Виробники й постачальники презентують останні новинки за напрямами «Аналітичне обладнання», 
«Лабораторні технології», «Біотехнології», «Лабораторна медицина». Традиційно високу 
зацікавленість відвідувачів викликають хроматографічний аналіз та визначення безпеки і якості 
продуктів харчування (токсини, важкі метали, фальсифікація продуктів, ГМО-аналіз), дослідження 
якості води, оцінка якості меду, визначення вмісту антибіотиків у харчових продуктах, 
мікробіологічний аналіз, вивчення складу харчових добавок та ін.  
 

http://www.labcomplex.com/


Однією з ключових тем для обговорення стане модернізація лабораторій. Як відомо, Угода про 
Асоціацію з ЄС передбачає зміну українського законодавства, технічних регламентів й стандартів 
промисловості, щоб вони співпадали з європейськими. Крок за кроком наша держава синхронізує 
процедури технічного регулювання з випуску промислових товарів. Це наближає Україну до 
підписання Угоди АССА (Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів). 
Поява цього документу засвідчить, що українські промислові товари відповідають європейським 
вимогам щодо якості й безпеки, та полегшить роботу багатьом вітчизняним компаніям на зовнішніх 
ринках, позбавить їх необхідності проходити додаткові перевірки, розширить можливості для 
експорту. Кабінет Міністрів України вживає заходів, щоб допомогти промисловим підприємствам 
здійснити технічне переоснащення. Наприклад, було зменшено розмір відрахувань до бюджету для 
державних підприємств у сфері стандартизації, метрології, технічного регулювання, які 45% прибутку 
реінвестують у модернізацію обладнання, лабораторій, вдосконалення національних стандартів. 
 

ЗНАНЬ ЗАБАГАТО НЕ БУВАЄ 
 

«Родзинки» виставки LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HI-TECH — 
новаторський підхід і насичена наукова програма.  
На відвідувачів виставки чекає більше 30 науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-
класів, , тренінгів, згрупованих за тематикою. 
Наприклад, у рамках програми «Дні харчової промисловості та аграрного сектору» відбудуться 
семінари «Комплексна лабораторна експертиза агрозасобів у системах живлення та захисту 
рослин» (організатор — Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК), «Харчові продукти 
та товари широкого вжитку. Забезпечення безпечності, якості та лабораторні випробування» та 
«Нова версія стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 — зміни і практичні рішення» (організатор — 
ТОВ «Стандарти Технології Розвиток»).  
 
Нова редакція стандарту була опублікована ISO та Міжнародною електротехнічною комісією у 2017 
році. ISO/IEC 17025 розробили експерти лабораторної індустрії з усього світу разом з 18 профільними 
організаціями та великою кількістю асоціацій, які представляють лабораторії. Нова версія охоплює 
технічні зміни, словник та розробки ІТ-технологій, враховує останню версію ISO 9001. Більше про 
ключові зміни й особливості перехідного етапу можна буде дізнатися з вуст експертів. А під час 
семінару «Лабораторна інформаційна система LIMS в рамках вимог нової версії ДСТУ ISO/IEC 
17025:2017» спеціалісти нададуть роз’яснення, чи враховує це програмне забезпечення нові вимоги. 
Під час програми «Дні лабораторної медицини» буде проведено VII Науково-практичну 
конференцію «Лабораторні дослідження як інструмент забезпечення епізоотичного благополуччя 
й безпеки харчової продукції», а також науково-практичну конференцію з міжнародною участю 
«Індикатори якості як складові системи забезпечення якості лабораторних послуг і досягнення 
достовірності результатів лабораторних досліджень». Вона присвячена 100-літтю з дня заснування 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 
 
Корисні й пізнавальні заходи чекають і на відвідувачів програм «Екологія», «Стандартизація й 
метрологія», «Дні ветеринарної медицини», різнопланових сателітних конференцій. 
 
Довгоочікувана і надзвичайно популярна серед фахівців подія — дводенна Українська лабораторна 
школа. Під час майстер-класів від компаній-постачальників обладнання для медичних лабораторій у 
кожного буде можливість протестувати прилади, дізнатися про практичні нюанси їх використання, 
отримати поради досвідчених колег. 
 

Запрошуємо Вас на XI Міжнародну виставку LABComplEX. Аналітика. Лабораторія. 
Біотехнології. HI-TECH. 

 
До зустрічі 17-19 жовтня 2018 року у Виставковому Центрі «КиївЕкспоПлаза» 

(вул. Салютна, 2-Б, метро Нивки) 
! 

Дізнайтеся більше: 
Тел./факс: +380 (44) 206-10-99, 206-10-16 
marketing@labcomplex.com 

www.labcomplex.com 
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