Інформація
План виставки
про учасників

Перехід до залів №6А, 9
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1-J4-1

1-J4-9

Міжнародна виставка лабораторного
та аналітичного обладнання,
інноваційних технологій та рішень
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ЗАЛ
LABEXPO

1-K4 1-K4
-5 -7
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Перелік учасників

Номер стенду

1-J7-3
1-H7-1
1-H5-9
1-H6-5
1-T-29
1-R-9

1-K3-17 1-K3-15
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1-K3-11 1-K3-13 1-R-11

1-K3-21

1-K4-13
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1-R 1-R
-13 -12

1-K7-5
1-H6-5
1-H6-3
1-J5-1
1-R-7 1-R-8 1-R-8a

1-

1-K3-9

1-T-27
1-T-21
1-J6-1
1-K7-1
1-T-25
1-R-29
1-J4-3

Курако Михайло
Мультівак Україна1-R
-14
СВС-Арта
Стасенко і Партнери
Фармацевтическая
отрасль,1-K3
5журнал
Фарммаш
1-K3
Філт-тек6
Хіммікс1-K3
-7
ШимЮкрейн
1-K3-3

1-J6-3

1-K4
Назва компанії
-11
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1-J6-5

1-J3-7 1-J3-5
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1-H3-1

Номер стенду

J2-5

1-H3-5

1-H3-3

Printing International
Shanghai IVEN Pharmat1-J7-4
ech Engineering Co., Ltd
1-T-29
SINGHANIA TABLETING
1-J7-2
SINOPHARMTECH 2021
1-H7-31-G3-5
Аватера Ленгвідж сервісез
Євроджет
1-J7-4
Кабельфармтехніка
Карбіон, ТОВ
1-J7-5
Клін Хендс Україна

1-J3-1 1-J3-3

Назва компанії

1-J7-1

5

2

Номер стенду

1-G3-7

Ascent Meditech Ltd
FONDS SIEBEN GmbH,
Germany
Holder Pharm
Horster Biotek Limited
IMCoPharma a.s.
KombiMED GmbH,
Germany
1-F3-1
LABINDIA ANALYTICAL
INSTRUMENTS PVT LTD

1-G3-1 1-G3-3

Назва компанії
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ЗАЛ
PHARMTECH &
INGREDIENTS
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1-T-15 роботи:
1-T-19
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-17
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1-E7-5
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Заходи PHARMTECH
Інформація&про
INGREDIENTS
учасників UKRAINE

6 ЖОВТНЯ
Захід
Семінар
Актуальні питання процедури успішної державної
реєстрації лікарських засобів та оцінки медичних
технологій в охороні здоров’я
Організатор: Державний експертний центр МОЗ України

Час

Зал

10:30-12:30

Павільон 1, зал
PharmTech&Ingredients

Час

Зал

16:30-17:30

Павільон 1, зал №2

13:00-16:00

Павільон 1, зал №2

14:00-16:00

Павільон 1, зал
PharmTech&Ingredients

10:30-13:30

Павільон 1, зал
PharmTech&Ingredients

13:30-15:30

Павільон 1, зал №9

16:30-17:30

Павільон 1, зал
PharmTech&Ingredients

10:30-12:30

Павільон 2, зал №2

7 ЖОВТНЯ
Захід
LabEXPO
Сучасна рідинна хроматографія
Організатор: Лабораторія Якості / Quality Laboratory Ltd
Семінар
Нові горизонти pharma R&D. Перспективні напрямки
розробки лікарських засобів на найбільш актуальних
прикладах
Організатор: Фармацевтична Корпорація «ЮРіЯ-ФАРМ»
Семінар
Сертифікація виробництва медичних виробів
фармацевтичних компаній
Організатор: Український Науковий Інститут Сертифікації
(ТОВ «УНІ-СЕРТ»)
Семінар
Сучасні методи інструментального та хімічного аналізу
Організатор: Шим Юкрейн
Конференція
Реалізація проекту Track & Trace в Україні. Вирішення
питання зв’язку з національними системами Європи та
СНД
Організатор: Євроджет
Майстер-клас
Комплексний методичний запуск та інтеграція
аналітичного обладнання в логістичну систему
лабораторії
Організатор: Сок Трейд
Семінар
Ефективні тендерні закупівлі в медичній,
фармацевтичній та лабораторній сферах
Організатор: UA-Тендерс
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Awatera
04112, м. Київ
вул. О. Теліги 6, корп. 8-А, пов. 3, оф. 304
тел.: +380445912947
е-mail: kiev@awatera.com
web: https://ua.awatera.com/uk/
https://www.facebook.com/awateraua
Awatera — постачальник перекладацьких послуг на
80+ мов в Україні.
Наша спеціалізація: письмові та усні переклади, локалізація, робота з мультимедіа, нотаріальне засвідчення.
За 15 років роботи ми змогли:
• розробити власні ERP та CAT-інструмент, що враховує повтори тексту та автоматично перевіряє якість і
відповідність глосарію;
• увійти до ТОП-10 за обсягами продажу в СНД із найбільшою базою перевірених виконавців. Це дозволяє
збудувати будь-який робочий процес: від супроводу
реєстрації фармпрепарату до телемедицини з віддаленим перекладачем і локалізації медичного ПЗ;
• реалізувати некомерційні проєкти з перекладу курсів Coursera і художньої літератури для музеїв та інститутів;
• накопичити успішний досвід роботи з Sanofi, Dr.
Reddy’s, Coca-Cola, МХП, Vodafone, Київстар та іншими
велетнями ринку.
Гнучкість і компетенції дають змогу успішно супроводжувати як українські компанії під час виходу на закордонні ринки, так й іноземні компанії протягом виходу на ринок України.

FILT-TEC LLC
01103, м. Київ
Бульвар Дружби Народів 18/7
тел.: +380932051123
е-mail: terekhova.ad@gmail.com
web: http://www.filt-tec.com.ua/
Компанія FILT-TEC з 2012 року працює на ринку процесної фільтрації фармацевтичної та харчової промисловостях, а також є офіційним дистрибютором
компанії Parker Domnick Hunter в Україні. Асортимент
товарів, які може запропонувати компанія FILT-TEC
включає в себе: фільтри, фільтроматеріали, фільтраційне обладнання, корпуса фільтрів, вентиляційні
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фільтри (усіх класів), мішечні фільтри; а також послуги: валідація, калібрування приладів перевірки цілісності, проектування та консультація.

Holder Pharm
China, 300000
Building 6, Hengze Industrial Park, Jinnan District,
Tianjin
Tel.:
+380633505805
e-mail: catalogue@cphem.com
web: http://holder-pharm.com
https://www.linkedin.com/company/
holderpharm/
Tianjin Holder Pharmaceutical Technology Co., Ltd. – міжнародна контрактно-дослідницька організація з розробці лікарських засобів і фармацевтичних субстанцій.
Компанія надає повний спектр послуг CRO/ CDMO, а
саме: розробка препарату, трансфер технологій, клінічні дослідження, контрактне виробництво, реєстрація продукту в країні замовника та за її межами.

IMCOPHARMA A.S.
Budovatelska 1178/35, Bilovec
74301, Czech Republic
tel.:
+ 420556778411
е-mail: sales@imcopharma.com
web: www.imcopharma.com
https://www.facebook.com/imcopharma
https://www.linkedin.com/company/imcopharma
IMCoPharma — фармацевтична компанія з широким
спектром послуг, що забезпечує клієнтів в Україні та
СНД інноваційною продукцією. Компанія поставляє
АФІ, допоміжні речовини та ГЛЗ європейського виробництва. IMCoPharma здійснює реєстрації АФІ та регуляторну підтримку. Крім складів в Чехії, компанія
має ліцензовані фармацевтичні склади в Україні, Росії та Узбекистані.
IMCoPharma входить до складу групи компаній
BARENTZ, провідного дистриб’ютора компонентів для
медико-біологічної промисловості.
IMCoPharma is a pharmaceutical company with a wide
range of services that provides customers in Ukraine and
Офіційний каталог / www.pharmtech.com.ua
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the CIS with innovative products. The company supplies
APIs, excipients and generic drugs of European production.
IMCoPharma provides API registrations and regulatory
support. In addition to warehouses in the Czech Republic,
the company has licensed pharmaceutical warehouses in
Ukraine, Russia and Uzbekistan.
IMCoPharma is part of the BARENTZ group of companies,
a leading distributor of components for the biomedical
industry.

Printing International
Ambachtenlaan 34, Aalter
9880, Belgium
tel.:
+3293258585
е-mail: juliak@printinginternational.com
web: https://www.printinginternational.ru/
https://www.linkedin.com/company/printinginternational/mycompany/
Printing International offers high quality pad printing
solutions for pharmaceutical and medical industries.
For 45 years we construct machinery which meet the
requirements of the industry.
We

build

turnkey-projects

integrating

our

latest

technologies in the field of distribution, piece orientation,
high precision pad printing, sub-assembly, camera control
and exit sorting. Our wide range of consumables includes

SINOPHARMTECH 2021
03022, м. Киев
вул. Васильковская, 30, оф. 310
тел.: +380442272810
е-mail: elena198219@ukr.net
web: sinopharmtech.com.ua
ТОВ «Сінофармтех» затверджена одними з найбільших китайських виробників і вже на протязі багатьох
років спеціалізується на постачанні та продажу фармацевтичного обладнання , лабораторного обладнання ,витратних матеріалів, субстанцій ,а також здійснює
проектування, виробництво, поставку та монтаж чистих приміщень, модульних заводів, біофармацевтичного виробництва «під ключ». На базі вказаної діяльності , здійснює послуги по розробці та впровадженню технологічних рішень для фармацевтичної промисловості.

Євроджет
07400, м.Бровари
вул.Лісова, буд.2 офіс 150
тел.: +380672327163
е-mail: s.kuzmenko@eurojet.com.ua
web: www.eurojet.com.ua
https://www.facebook.com/Eurojet.ltd.Ukraine
продаж каплеструменневих, лазерних, термотрансферних систем маркування. Автоматичних апплікаторів нанесення етикеток та автоматичних систем етикетування. Витратних матеріалів до маркувального обладнання.

a supply of FDA approved pads and USP class VI inks for
all applications.
Printing International пропонує високоякісні рішення з
тамподруку для фармацевтичної та медичної промисловості. Протягом 45 років ми створюємо обладнання,
яке відповідає вимогам галузі.
Ми будуємо проекти «під ключ», інтегруючи наші новітні технології в сфері розподілу, орієнтації деталей,
високоточного тамподруку, підсборки, керування камерою та сортування на виході. Наш широкий асортимент витратних матеріалів включає постачання прокладок, схвалених FDA, та чорнила USP класу VI для
всіх широкого застосування.
Офіційний каталог / www.pharmtech.com.ua

КЛІН ХЕНДС УКРАЇНА
02140, м. Київ
а/с 53
тел.: +380675203818
е-mail: info@chu.com.ua
web: https://chu.com.ua
https://www.facebook.com/cleanhandsukraine
Ми пропонуємо єдину у світі, повністю автоматизовану та безконтактну технологію миття рук CleanTech®
від компанії Meritech (США). Клінічно доведено, що завдяки CleanTech® на руках послідовно видаляється
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99,9% шкідливих патогенних мікроорганізмів всього
за 12 секунд. Ми допомагаємо виробникам продуктів
харчування, медичним закладам та установам, фармацевтичним підприємствам, закладам громадського харчування, розважальним закладам, державним
установам та закладам освіти досягти максимум гігієни за допомогою інноваційних гігієнічних рішень. Інноваційні технологічні та гігієнічні програмні рішення
від Meritech розроблялися та вдосконалювались протягом десятиліть досвідченою командою фахівців з
питань санітарії, безпеки харчових продуктів та охорони здоров’я. Їх унікальний досвід та багаторічні дослідження трансформувались в унікальний продукт,
що робить миття рук максимально ефективним. Продумана система інсталяції дозволяє розмістити установку CleanTech® в будь-який об’єкт та заклад. Наша
мета – зробити ефективну гігієну доступною для всіх,
особливо в період пандемій та загроз для здоров’я
людства.

Кріан
61045, м. Харків
провулок Шекспіра, 5, оф. 22
тел.: +380577664506
е-mail: a.karas@krian.biz
web: www.term.krian.biz
Виробництво термоконтейнерів, аккумуляторів холоду, даталоггерів.

МИХАИЛ КУРАКО
01001, м. Київ
вул. Лютеранська 3, офіс 11
тел.: +380442793104
е-mail: kurako@kurako.com
web: www.kurako.com
https://www.linkedin.com/company/michaelkurako
Компанія «Михаил Курако» є офіційним представником ряду провідних світових компаній на ринку країн СНД. Багато років ми пропонуємо пакувальне устаткування, яке відповідає всім Європейським і світовим
нормам і стандартам якості.
Наша компанія займається розробкою і постачанням технологічного обладнання для виробництва,
наповнення та пакування широкого спектру продуктів фармацевтичної, харчової, косметичної та хімічної
промисловостей.
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Представництва в Україні
Nabertherm, NETZSCH, EXAKT
GmbH
04080, Київ
вул.Костянтинівська, 71
тel.: + 380503551322
е-mail: sale@stasenko.com
web: www.stasenko.com
https://www.facebook.com/stceramics/

Компанія Nabertherm, що налічує більше 350 співробітників у всьому світі, вже більше 60 років розробляє
і виробляє промислові печі для самих різних сфер застосування, зуботехнічні лабораторії, науково-технічні
та дослідні лабораторії, інститути та всі галузі виробництва. Серед виробників компанія Nabertherm пропонує найширший і різноманітний асортимент печей у
світі. 150000 клієнтів в більш ніж 100 країнах планети підтверджують успіх підприємства, досягнутий завдяки чудовому дизайну та високій якості продукції за
привабливою ціною. Короткі терміни поставки гарантовані завдяки високій глибині виробництва і широкій
програмі стандартних печей. Надаємо технічну підтримку, ремонт, гарантійне та післягарантійне обслуговування, поставляємо всі комплектуючі, виконуємо
монтаж, наладку, калібровку.
Продаж та сервіс в Україні: СТАСЕНКО і Партнери –
www.nabertherm.com.ua

Група NETZSCH – міжнародна технологічна компанія, зі штаб-квартирою в Німеччині. Бізнес-підрозділи
„Аналіз і Тестування“, „Подрібнення і Диспергування“
та „Насоси і Системи“ надають індивідуальні рішення найвищого рівня. Більш ніж 3700 співробітників у
36 країнах, разом з глобальною мережею продажів та
сервісу, забезпечують близькість до клієнта та компетентне обслуговування.
Стандарти нашої роботи – високі. Ми обіцяємо своїм
клієнтам Доведену Досконалість – виключну якість в
усьому, що ми робимо, – котра підтверджується знову
і знову з 1873 року.
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Коли мова йде про термічний аналіз, адіабатичну реакційну калориметрію, визначення теплофізичних
властивостей, реологію та випробування на вогнестійкість – NETZSCH охоплює усі ці галузі. Наш 50-річний
досвід у застосуванні, широка лінія сучасних продуктів, всеосяжна пропозиція послуг гарантують, що наші
рішення не лише задовольнять усі ваші вимоги, але й
перевищать усі ваші очікування.
Відео-презентація NETZSCH-Gerätebau GmbH – vimeo.
com/507062621
Посилання на сайт компанії www.netzsch-thermalanalysis.com/ru/header/o-firme-netzsch/kontakty/#!/
ru/header/o-firme-netzsch/kontakty/

EXAKT GmbH – інноваційний виробник обладнання
для досліджень, розробок і виробництва в широкому
спектрі застосування. Протягом багатьох років EXAKT
GmbH є лідером з виробництва тривалкових станків
для лабораторій, виробництва фарби, косметики, шоколаду і дрібносерійних виробництв по всьому світу. З
1980 року EXAKT GmbH встановлює стандарти в таких актуальних технологіях, як найтонше подрібнення і гомогенізація.
Продаж та сервіс в Україні – «СТАСЕНКО і Партнери»
– www.stasenko.com

СВС-АРТА
18009, м. Черкаси
вул. Геронимівська 1/5
тел.: +380962555525, 0674614174,
0971835465
е-mail: svsarta@gmail.com
web: svs-arta.com.ua
https://www.facebook.com/svs.arta
ТОВ «СВС-АРТА» – інжинірингова компанія яка
проектує ,виготовляє та монтує чисті кімнати «під
ключ».В нашій компанії працює злагоджена команда
над великою кількістю складних проектів для фармацевтичної , медичної та біологічної промисловості.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ
ОТРАСЛЬ, журнал
02002, м. Київ
вул. Є. Сверстюка, буд. 23, оф. 930
тел.: +380636283410
е-mail: office@promoboz.com
web: www.promoboz.com
https://www.facebook.com/
pharmaceuticalindustryreview/ ,
https://www.linkedin.com/company/
pharmaceutical-industry-review-magazine/
mycompany/
Журнал «Фармацевтическая отрасль» – провідне
міжнародне видання про/для фармацевтичної промисловості: основні тенденції і події; аналітична інформація про технології, обладнання, R&D, огляд
ринків і т.д. Журнал являється партнером провідних профільних виставок ACHEMA, CPhI, Interpack,
Pharmintech, Pharmtech & Ingredients. Виходить – з
2006 року. Online журнал у відкритому доступі – www.
promoboz.com. Інтернет-каталог обладнання – www.
cphem.com

ХІММІКС
72315, м. Мелітополь
вул. О. Невського, буд.36
тел.:
+ 38987644666
е-mail: zakaz@khimmix.ua
web: https://khimmix.ua/
https://www.youtube.com/channel/
UCTDHMkZRBrR23fSbgi_opiQ?view_
as=subscriber
Більше 10 років група підприємств «ХІММІКС» проектує і виготовляє сучасне і високотехнологічне промислове обладнання в хімічній, фармацевтичній, харчовій, сільськогосподарській промисловості і металургії.
Ми пропонуємо комплексні рішення для всіх етапів
виробництва рідких і сипучих продуктів і компонентів.
У лінійку входить обладнання для будь-якого процесу змішування, транспортування, дозування та фасування.
Ми випускаємо широкий спектр стандартних серійних
позицій, також, як і обладнання індивідуально за технічним завданням замовника.ШимЮкрейн
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ШимЮкрейн
04119, м. Київ
вул. Чигоріна 18
тел.:
(044) 284-54-97
е-mail: shimukraine@gmail.com
web: www.shimadzu.com.ua
ТОВ «ШимЮкрейн» - Генеральний дистриб’ютор в
Україні аналітичного обладнання виробництва японської приладобудівної корпорації SHIMADZU
Основні види аналітичного обладнання, що постачаються вітчизняним користувачам:
• УФ-Вид cпектрофотометри, ІЧ-Фур’є спектрометри
та спектрофлуориметри
• Атомно-абсорбційні спектрометри
• Атомно-емісійні ІЗП-спектрометри та ІЗП-масспектрометри
• Газові хроматографи та хромато-мас-спектрометри
• Рідинні (у тому числі іонні) хроматографи та хроматомас-спектрометри
• MALDI-TOF мас-спектрометри
• Автоматичні та лабораторні аналізатори загального
вуглецю та и азоту
• Рентгенівські флуоресцентні спектрометри та рентгенівські дифрактометри
• Термоаналіз тори та грунулометричні аналізатори
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Exhibition & Conference

PHARMTech
& Ingredients
Ukraine

МВЦ, м Лівобережна, Київ, Україна

5-7

ЖОВТНЯ

2022

Міжнародна спеціалізована виставка обладнання,
технологій та інгредієнтів для фармацевтичної промисловості

Виробниче фармацевтичне
обладнання

Лабораторне обладнання

Пакувальне обладнання
і упаковка

Фармацевтична сировина
та інгредієнти

Логістика і склад

Cosmo виробництво

Підготовче устаткування

«Чисті приміщення»

Організатори:

www.pharmtech.com.ua

