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IX Міжнародної виставки обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo 

17-19 жовтня 2018 року, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», Київ, Україна 
www.pharmatechexpo.com.ua 

 
ЦИФРИ І ФАКТИ ВИСТАВКИ 

2 546 м² виставкової площі 
128 компаній-учасників та представлених торгових марок з Австрії, Англії, Болгарії, Бразилії, Данії, Індії, Іспанії, 
Італії, Китаю, Латвії, Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, США, Туреччини, України, Франції, Чехії, Швейцарії, 
Швеції, Японії. 
2355 зареєстрованих фахівців з усіх регіонів України та зарубіжжя 
8 науково-практичних заходів 

 
Організатор – Компанія LMT 
 

За підтримки: Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з лікарських засобів і контролю за 
наркотиками, ДП «Державний експертний центр МОЗ України», Національної академії наук України, НМАПО імені 
П. Л. Шупика, Національної академії медичних наук України 
За сприяння: ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»,  
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», ДП «УКРМЕДСЕРТ» 
 

Офіційний партнер виставки — компанія «Михаил Курако» 
 

Партнери: Bütler&Partner, ЕCI Packaging Ltd, HARKE Pharma GmbH, ROMMELAG ENGINEERING, WIPOTEC-OCS 
GmbH, ОМАГ С.Р.Л., ХімМікс, ШимЮкрейн, Intertech Corporation, СОК ТРЕЙД, Алсі ЛТД, АЛСІ-ХРОМ, АЛТ 
Україна Лтд, Укроргсинтез, Аналітек, МіксЛаб, Analytik Jena, Cole-Parmer, МАКРОЛАБ, Waters Corporation 

 

Спонсор виставки — Представництва авіакомпаній в Україні Air France – KLM. 
 

Генеральний інформаційний партнер – Журнал «Фармацевтическая отрасль». 
 
17-19 жовтня 2018 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбулася IX Міжнародна виставка обладнання та технологій для 
фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo.  
На цьому виставковому майданчику, єдиному в Україні, можна було побачити, яким чином і за допомогою якого 
оснащення відбувається увесь процес «народження ліків»: як отримують субстанцію і контролюють якість 
сировини, виробництва, пакування; як транспортують і зберігають препарати тощо.  
 

НОВІТНЄ УСТАТКУВАННЯ Й ОБЛАДНАННЯ НА ОДНОМУ МАЙДАНЧИКУ 
Виставка PHARMATechExpo об’єднала усіх провідних гравців фармацевтичного ринку, були представлені найвідоміші 
торгові марки обладнання, найдосконаліші технології.  
 
Презентували своє обладнання, товари та послуги такі компанії: ЕCI Packaging Ltd, HARKE Pharma GmbH, 
IMCoPharma, INTERTECH Corporation, Михаил Курако, Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., PARLE 
ELIZABETH TOOLS PVT, ROMMELAG ENGINEERING, WIPOTEC-OCS GmbH, ZETA Biopharma GmbH, АЛСІ ЛТД, 
АЛСІ-ХРОМ, Аналітек, АНАЛІТ СИСТЕМС УКРАЇНА, БВТ Україна, Бютлер&Партнер, Датафарм, Євроджет, КІТМЕД, 
ВФ, ЛАБ-СЕРВІС, МАКРОЛАБ ЛТД, МІКСЛАБ, МІЛЄ, МК ІНЖИНІРИНГ, Новафілтер Технолоджі, ОМАГ С.Р.Л., 
Сартокарат, СЕФАР, СИСТЕМА ЛТД, СП КБТ, СОК ТРЕЙД, Спілка Автоматизаторів Бізнесу, ТЕРМОІНЖИНІРИНГ, 
Техноваги, Технопролаб, УКРОРГСИНТЕЗ, Фарммаш, ФАРМПРОМ, ФармФільтр, ФІЛТ-ТЕК, ХімМікс, Центр 
Валідації, ШимЮкрейн, Штайнер-Україна, AAPL Solutions, Changzhou Yuanda Pharmaceutical Chemical Co., OtiPharm 
research, Sympatec GmbH, КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, Ледум, НЕРЕКС, СВС-АРТА, Турія та багато інших. 
 
Виробники та офіційні представники низки провідних світових компаній презентували сучасне пакувальне та виробниче 
обладнання, яке відповідає європейським та світовим стандартам якості. Спектр обладнання включає як окремі машини, 
так і цілі комплексні рішення аж до заводів «під ключ». 
 
У переліку продукції були: модульні чисті приміщення, системи зважування та дозування, міксери-гранулятори, 
гомогенізатори та змішувачі, подрібнювачі та дезінтегратори, сушки, котли, автоклави, екстрактори, гранулятори, 
дисольвери, таблетпреси та капсулятори, коатери, віскозиметри та інше технологічне обладнання. 
 
Також можна було ознайомитися із спеціальним пакувальним обладнанням: блістерні, тубонаповнювальні, 
термоформувальні, картонажні машини, станції розливу та укупорки, етикетувальні та маркувальні машини тощо. 
 

http://www.pharmatechexpo.com.ua/


Багато компаній, слідкуючи за тенденціями ринку, додали у своє портфоліо системи серіалізації та агрегації, нові 
технології фільтрації, новинки насосного обладнання та комплектуючих до них, інноваційні IT-платформи. 
 
Досить широко були представлені системи водоочищення та водопідготовки для фармацевтичного виробництва. 
 
Спеціалісти фармацевтичної промисловості на стендах компаній мали змогу ознайомитися з широким спектром 
аналітичного обладнання, отримати висококваліфіковані консультації від представників компаній, побачити на майстер-
класах обладнання в дії.  
 
Не менш вражаючим є перелік торгових марок, які були представлені на PHARMATechExpo-2018: AccuMac, 
Agierre, Agilent Technologies, Analytik Jena, Antares Vision, B&D Italia, Belimed, Bergami, Bohle, Brevetti Angela, BWT 
Pharma&Biotech, Cobetter, Cole-Parmer, Comas, Dividella AG, Dott. Bonapace&Co., Enflex, Etipack, Favea, Fensor, Frewitt, 
GUK, Hitachi, Kambic, Kinematica, Koenig&Bauer, Korsch, MadgeTech, MBW, Mediseal, Merk Millipore, MG2, Miele, 
Nemesis, NETZSCH Vakumix, O.M.A.R., OMAG, Optima pharma, Parle Global Technologies, Perkin Elmer, Pharma 
Technology, Pharmacoat, PRIMERA, Riera Nadeu, Romaco, Sarong, Sartorius, Sefar Pharma GMP, Seidenader, Shimadzu, 
Siemens, Steiner Pumps, Steriline, TA Instruments, Thermo Fisher Scientific, Three-Tec, Waldner, WIPOTEC-OCS, ZIRBUS 
Technology, PPS Pfennig Profi System, Tiflex, Weber, Nerex, NITRITEX та багато інших. 
 

ЗАРЯДЖАЄМО НЕ ЛИШЕ ВРАЖЕННЯМИ, А Й ЗНАННЯМИ 
У фокусі науково-практичної програми IX Міжнародної виставки обладнання та технологій для фармацевтичної 
промисловості PHARMATechExpo, відомої серед професійної спільноти як «Дні фармацевтичної промисловості», 
розглядалися актуальні питання фармакопейного контролю якості лікарських засобів (організатор конференції – ДП 
«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»); стратегія і тактика реалізації вимог ISO 
13485:2016 (семінар проводила компанія «УКРМЕДСЕРТ»); нормативні вимоги й практичні аспекти щодо 
забезпечення цілісності даних в GMP (організатор – ТОВ «Стандарти Технології Розвиток») тощо.  
 
Загалом було проведено вісім науково-практичних заходів для фахівців фармацевтичної галузі.  
 
Вперше компанія LMT виступила не лише організатором виставки, а й організатором дводенного семінару «Лабораторні 
методи контролю якості фармацевтичної продукції. Можливості та перспективи» за участю компаній Аналітек, 
МАКРОЛАБ, Сок Трейд, ШимЮкрейн, АЛСІ-ХРОМ, Біо-Рад Лабораторії, АЛСІ ЛТД, Intertech Corporation. Слухачі 
семінару мали можливість не лише послухати про новинки аналітичного обладнання для фармацевтичного виробництва, 
а й відвідати майстер-клас безпосередньо на стенді, зокрема, компанії ШимЮкрейн.  
 
Про перспективи автоматизації і цифровізацію у фармвиробництві йшлося на семінарі-практикумі «SIEMENS. Win the 
race against time. Із часом наввипередки – будь переможцем!» від компанії SIEMENS-Україна.  
 
Надзвичайний інтерес викликала тема серіалізації та агрегації, яка розглядалася на практичному семінарі 
«Фармацевтична серіалізація і системи Track&Trace в Україні» від компаній «Євроджет» та «СОФТГРУП» 
(Болгарія). 
 
І ще не можна не відзначити два заходи, які проходили в третій день виставки, але зібрали повні зали слухачів - воркшоп 
«Фармацевтичний інжиніринг на основі керівництва ISPE» від групи компаній ВІАЛЕК, одним із спікером якого був 
надзвичайно харизматичний Іржі Монінец, генеральний директор G.M. PROJECT COMPANY (Чехія) та семінар 
«Медичні вироби в номенклатурі фармацевтичних виробників. Оцінка відповідності медичних виробів для 
діагностики in-vitro», організатором якого виступив Український Науковий Інститут Сертифікації (ТОВ «УНІ-СЕРТ»). 
 
Слід зазначити, що в цьому році суттєво зріс якісний і кількісний склад відвідувачів виставки. Професійна аудиторія 
відвідувачів склала 2355 фахівців з усіх регіонів України та зарубіжжя, серед яких керівники підприємств та їх 
заступники, головні інженери, головні механіки, завідувачі матеріально-технічним забезпеченням, головні технологи, 
завідувачі лабораторій, фахівці з якості таких відомих в Україні та за кордоном підприємств, як ПАТ «Фармак», ПрАТ 
«Фармацевтична фірма «Дарниця», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», АТ «Київський вітамінний завод», Корпорація 
«Артеріум», ПрАТ «Фітофарм», ПАТ «Інфузія», ПрАТ «Індар», НВК «Інтерфармбіотек», ТДВ «Інтерхім», ТОВ «Фарма 
старт», ТОВ «Фармекс Груп», АТ «Лекхім-Харків», ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛЕК», Корпорація «Юрія-Фарм», 
Nikopharm, ТОВ фірма «Новофарм-Біосинтез», ФП «Минскинтеркапс», «Фармацевтична фірма «ФарКоС», Biopharma, 
ТОВ «Валартін Фарма», ПАТ «Київмедпрепарат», ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», ПАТ «Галичфарм», Спільне 
українсько-іспанське підприємство «Сперко Україна» та багато інших. 
 
 

Оргкомітет дякує партнерам, учасникам, відвідувачам,  
інформаційним партнерам і запрошує взяти участь і відвідати  

X Ювілейну міжнародну виставку обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості 
PHARMATechExpo, яка відбудеться 17-19 вересня 2019 року  

у м. Києві, виставковий центр ACCO International, проспект Перемоги, 40-Б,  
станція метро «Шулявська», парк імені А.С. Пушкіна 

 
 
Детальна інформація: 
Тел./Факс: +380 (44) 206-10-99, 98 
info@pharmatechexpo.com.ua 
 

WWW.PHARMATECHEXPO.COM.UA 
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