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X Ювілейна Міжнародна виставка обладнання та технологій для фармацевтичної 
промисловості PHARMATechExpo – єдина в Україні виставка, в рамках якої представлений 
весь процес фармацевтичного виробництва – від розробки субстанцій та контролю 
якості сировини, обладнання для виробництва фармацевтичних препаратів і пакувальних 
технологій до транспортування, зберігання лікарських засобів і підбору персоналу.

ВПЕРШЕ!  В рамках виставки відбувся МІЖНАРОДНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОНГРЕС – 
унікальна платформа для об’єднання теорії та практики процесів виробництва.

2600 м2 виставкової 
площі

2648 зареєстрованих фахівців із усіх 
регіонів України і зарубіжжя 105  компаній-

учасників

17   науково-практичних 
заходів 21 

країна

70 
доповідачів

ОРГАНІЗАТОРИ

ПАРТНЕРИ ВИСТАВКИ

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР ВИСТАВКИ ОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ ВИСТАВКИ

ОФІЦІЙНА ПІДТРИМКА 

Міністерства охорони здоров’я України

Державної служби України з лікарських 
засобів і контролю за наркотиками

ДП «Український науковий фармакопейний 
центр якості лікарських засобів»

ПІДТРИМКА ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ, ПРОФІЛЬНИХ АСОЦІАЦІЙ, 
ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Об’єднання організацій роботодавців медичної 
та мікробіологічної промисловості України 
Асоціації представників міжнародних 
фармацевтичних виробників (AIPM)
Асоціації «Виробники ліків України»

Асоціації виробників, розробників та 
операторів ринку спеціальних харчових 
продуктів та лікувально-профілактичних
косметичних засобів, МГО

ОФІЦІЙНА СТАТИСТИКА ВИСТАВКИ ТА КОНГРЕСУ

ГЕОГРАФІЯ ЕКСПОНЕНТІВ ТА ПРЕДСТАВЛЕНИХ ТОРГОВИХ МАРОК

Австрія

Болгарія

Великобританія

Данія

Індія 

Іспанія

Італія 

Канада

Китай

Корея

Литва

Нідерланди

Німеччина

Польща 

Росія 

Словенія

США 

Україна

НА ВИСТАВЦІ БУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ
ДЛЯ ВСІХ ЕТАПІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Розробки субстанцій та контролю якості, виробництва препаратів, пакувальних технологій, 
транспортування і зберігання лікарських засобів. Також були представлені комплексні 
рішення, системи підготовки повітря і кондиціонування, фільтри і розподільники повітря, 
системи контролю і автоматики, електрообладнання, аксесуари, модульні бокси, засоби 
індивідуального захисту, засоби дезінфекції та багато іншого

Франція 

Чехія

Швейцарія
J O U R N A L

Національної академії медичних наук 
України 

ДП «Український фармацевтичний 
інститут якості»

R
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ПРЕЗЕНТУВАЛИ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ, ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ТАКІ КОМПАНІЇ 

ECI Packaging Ltd (USA), IMCoPharma, ROMMELAG ENGINEERING, WIPOTEC-OCS GmbH, ZETA 
GmbH, Біола, Бютлер&Партнер, ГЕНРІХ, Датафарм, ЄВРОДЖЕТ, КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, 
КІТМЕД, Михаил Курако, Міжнародна школа технічного законодавства та управління якістю (ISTL), 
Новафілтер Технолоджі, ОМАГ С.Р.Л., СВС-АРТА, СП КБТ, Технопролаб, УКРОРГСИНТЕЗ, 
ФАРММАШ, ФАРМПРОМ, ФармФільтр, ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, Центр Валідації та інші.

Antares Vision, EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co. LTD, Eljunga, Hicof Inc, Inherent 
Simplicity Baltic, Innovative Pharma Baltics, Metronik d.o.o., nSoft, SKS, Блок СіЕрЕс, ІВК ЛеоКон 
Груп, Еногруп, Карбіон, Новфілпак, МКТ-КОМЮНІКЕЙШН, Стройторгсервіс, Славена, ФАВЕА 
ІНЖИНІРИНГ КИЇВ, ФАВІКОН, Чумаки в Китаї.

ВПЕРШЕ!  в Україні за підтримки Федерації торгово-промислових палат 
Індії (FICCI) на виставці був представлений НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАВІЛЬЙОН ІНДІЇ.

Ексклюзивним міжнародним партнером стала компанія 
EXHIBITIONS&TRADE SERVIS INDIA PVT LTD (ETSIPL).

ЦИФРИ ТА ФАКТИ • УЧАСНИКИ

СЕРЕД НОВИХ УЧАСНИКІВ

X ЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO

НА СТЕНДАХ КОМПАНІЙ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 
БІЛЬШЕ 200 СВІТОВИХ ТОРГОВИХ МАРОК, СЕРЕД ЯКИХ

AccuMac, Agierre, Agilent Technologies, Analytik Jena, Antares Vision, B&D Italia, Belimed, Bergami, 
BLOCK, CEIA, Cobetter, Cole-Parmer, Comas, DAIHAN Scientific, Dividella AG, Dott. Bonapace&Co., 
Enflex, Etipack, Favea, Fensor, Frewitt, GUK, Hicof, Hitachi, Kambic, Kinematica, Korsch, L.B. 
Bohle, MadgeTech, Markem-Imaje, MBW, Mediseal, Merk Millipore, Metronik, MG2, Micronclean, 
Nemesis, NETZSCH Vakumix, NITRITEX, O.M.A.R., O'Hara Technologies, OMAG, Optima, Parle 
Global Technologies, Perkin Elmer, Pharma Technology, PPS Pfennig Profi System, R-Biopharm AG, 
Riera Nadeu, Romaco, Sarong, Sartorius, Seidenader, Shimadzu, Steriline, Thermo Fisher Scientific, 
Traxeed, UOSlab, Waldner, WIPOTEC-OCS, ZIRBUS Technology та багато інших.

Колективна експозиція була представлена більш як 45 індійськими компаніями-виробниками 
обладнання для фармацевтичного виробництва, сировини, пакувального обладнання, систем 
кондиціонування, охолодження, вентиляції; інтелектуальних систем контролю спостереження 
та автоматизації промислової робототехніки, водоочисних систем, осушувачів повітря, систем 
подачі зовнішнього повітря, систем відновлення енергії, вакуумних систем транспортування 
та компаніями, які пропонують комплексні рішення для фармацевтичних підприємств. 
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ОФІЦІЙНІ ДАНІX ЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO

ЦИФРИ ТА ФАКТИ. ВІДВІДУВАЧІОФІЦІЙНІ ГОСТІ ЦЕРЕМОНІЇ ВІДКРИТТЯ

2648  зареєстрованих фахівців з усіх регіонів України та зарубіжжя відвідали

Х Ювілейну Міжнародну виставку обладнання та технологій для фармацевтичної 
промисловості PHARMATechExpo та Міжнародний фармацевтичний конгрес

ПРОТЯГОМ 10 РОКІВ ВИСТАВКУ ВІДВІДАЛО БІЛЬШЕ 25 000 ФАХІВЦІВ

СЕРЕД ВІДВІДУВАЧІВ – КЕРІВНИКИ І ФАХІВЦІ
ПРОВІДНИХ ВИРОБНИКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

ПАТ «Фармак», ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», 
АТ «Київський вітамінний завод», Корпорація «Артеріум», ПАТ «Київмедпрепарат», 
ПАТ «Галичфарм», ПрАТ «Фітофарм», ПрАТ «Індар», ТОВ «Інфузія», ПрАТ «Фармацевтична 
компанія «ФарКоС», ТОВ «Фарма старт», Acino Group, ТОВ «Фармекс Груп», Група компаній 
«Лекхім», ПАТ «Фармстандарт-Біолік», Корпорація «Юрія-Фарм», «Biopharma», ТОВ «Валартін 
Фарма», ТОВ «Санофі-Авентіс Україна», Спільне українсько-іспанське підприємство «Сперко 
Україна», «Альпен Фарма АГ», Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, ТОВ «Ново Нордіск Україна», 
ТОВ «НВК «Екофарм», ТОВ «Фармасел», ТОВ «ХФП «Здоров'я народу», Медичне науково-
виробниче об'єднання «БІOKOН», ПАТ «Вітаміни», ТОВ «Кусум Фарм», Фармацевтична компанія 
«Здоров'я», ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», 
ТОВ «Еліксир», ТОВ НВФ «Мікрохім», ТОВ «Астрафарм», «Оптіма-Фарм» ЛТД, ТОА «Натур +», 
ТОВ «Біотестлаб», ТОВ «БРОВАФАРМА» та багато інших.

12% – ДИЛЕРИ, ДИСТРИБ'ЮТОРИ, ІНЖИНІРИНГОВІ КОМПАНІЇ* 

*від загальної кількості відвідувачів виставки та конгресу

*від загальної кількості відвідувачів виставки та конгресу

САТПАТХІ Партха – надзвичайний та Уповноважний Посол Індії в Україні – 
відмітив, що Індію називають «аптекою світу», оскільки керівництво країни 
приділяє велику увагу розвитку індійського фармацевтичного бізнесу за 
кордоном та має в пріоритеті забезпечення здоров’я не лише громадян 
власної країни, але й пацієнтів у всьому світі. Доказом цього на виставці 
присутні більше 45 індійських компаній, які представляють різні сегменти 
фармацевтичного сектору. Він підкреслив про важливість побудови 
ефективної співпраці між офіційними органами України, виробниками, 
лікарями щоб зробити український ринок сильним.

КОРОЛЕНКО Володимир – заступник голови Державної служби України 
з лікарських засобів та контролю за наркотиками – привітав присутніх з 
10-тою річницею проведення виставки та з 20-річчям святкування Дня 
фармацевтичного працівника, які співпали в цьому році, та побажав успіхів 
у професійній та особистій сферах, а також ефективної співпраці під час 
виставки.

КОРОЛЬ Валерій – віце-президент Торгово-промислової палати 
України – зазначив актуальність та важливість проведення таких 
заходів, де можна представити свою продукцію та налагодити контакти 
з потенційними покупцями. Також він звернув увагу на співробітництво з 
Індією у фармацевтичному секторі, та наголосив про розвиток власного 
виробництва високотехнологічного обладнання завдяки підтримці 
індійських колег.

РОЖКЕВИЧ Олег – перший віце-президент Об’єднання організацій 
роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України – 
побажав плідної роботи на виставці та закликав до співробітництва та 
інвестицій у фармацевтичну галузь України.

Азербайджан

Вірменія

Великобританія

Бангладеш

Білорусь

Бельгія

ГЕОГРАФІЯ ВІДВІДУВАЧІВ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

ІНОЗЕМНІ ВІДВІДУВАЧІ – 4%*

Київ і Київська область 78%

Центральний регіон 8%

Західний регіон 3%

Східний регіон 5%

Південний регіон 2%

Північний регіон 4%

78%  

3 %  

4 %

8 %  5 %

2 %

Гана

Грузія

Єгипет

Індія

Ірак

Іран

Іспанія

Італія

Канада

Китай

Литва

Молдова

Німеччина

Польща

Нігерія

Росія

Румунія

США

Туреччина

Узбекистан

Чехія

Швейцарія

Швеція

Фінляндія

А

Б

Б

КВ

Г

Є

Ін

Іс

Л

М

Л

Н

П

Р

Р

С

Т

У

Ш

ББ

К

Ч

Ф

Іт

Ш
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ПОСАДОВИЙ СКЛАД ФАХІВЦІВ

Фахівці 24%

Керівники підприємств 21%

Керівники відділів 16%

Головні інженери, інженери 9%

Головні технологи, технологи 8%

Завідувачі лабораторіями 5%

Головні механіки, механіки 3%

Фахівці з якості 4%

Завідувачі матеріально-
технічним забезпеченням

5%

Наукові співробітники 3%

Інше 2%

ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДВІДУВАЧІВ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Приймають рішення 39%

Впливають на прийняття рішень 51%

Не впливають на прийняття 
рішень

10%

МЕТА ВІДВІДУВАННЯ ВИСТАВКИ*

Ознайомитися з новинками обладнання 51%

Ознайомитися з інноваціями і новітніми 
технологіями галузі

24%

Знайти постачальника, обговорити умови 
співпраці

32%

Відвідати науково-практичні заходи 37%

Інше 1%

*Фахівці відзначили декілька пунктів

ЦИФРИ ТА ФАКТИ КОНГРЕСУ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНГРЕСУ

МІЖНАРОДНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОНГРЕС
Унікальна платформа для об'єднання теорії та практики процесів виробництва. Слухачі 
конгресу мали змогу поповнити свої знання й опанувати нові навички у форматі науково-
практичних конференцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів на діючому обладнанні.

ОРГАНІЗАТОРИ, СПІВОРГАНІЗАТОРИ ТА ПАРТНЕРИ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ КОНГРЕСУ

  ДП «Український фармацевтичний інститут 
якості»

  ДП «Український науковий фармакопейний 
центр якості лікарських засобів»

   ТОВ «Стандарти Технології Розвиток»

  Медико-профілактичний і фармацевтичний 
факультет НМАПО імені П. Л. Шупика

   ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

  ГС «Українське агентство з оцінки технологій 
охорони здоров’я»

  ТОВ «ІВК «ЛеоКон Груп»

  WIPOTEC-OCS GmbH

  ТОВ «ФАВЕА ІНЖИНІРИНГ КИЇВ»

  ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

  ТОВ «УНІ-СЕРТ»

  ТОВ «Міжнародна школа технічного 
законодавства та управління якістю (ISTL)»

  IMBS

  Компанія Текса

 Ефективне фармацевтичне виробництво

 Розвиток фармацевтичної індустрії

  Інформаційні технології в фармацевтичному 
виробництві

  Діючі стандарти й регуляторні вимоги для 
фармацевтичної галузі

  Системи життєзабезпечення підприємства, 
додаткове обладнання та витратні матеріали

15   організаторів та 
співорганізаторів

39%

1%

51%

51%

10%

24%

32%

37%

5%

4% 5% 3% 2%

8%

3%

9%

16% 21%

24%

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМАX ЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO

17    науково-практичних 
заходів

70   доповідачів 7     майстер-
класів

  Медичні вироби в номенклатурі 
фармацевтичних виробників

  БАДи в лінійці продукції 
фармацевтичних підприємств

  Фармацевтичне виробництво та 
виробництво косметичних засобів: 
точки дотику

 Навчання та підготовка персоналу
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМАМІЖНАРОДНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОНГРЕС

ОСНОВНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ  КОНГРЕСУ

 Міжнародний фармацевтичний конгрес внесено до «Реєстру з'їздів, конгресів, 
симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році», 
затвердженому НАМН та МОЗ України. 

Учасники науково-практичних заходів Конгресу отримали Сертифікати підвищення кваліфікації.

17 ВЕРЕСНЯ

Для представників підприємств-виробників, регуляторних 
і контролюючих органів та спеціалістів з контролю якості 
лікарських засобів у фармгалузі було проведено науково-
практичну конференцію «Актуальні питання фармакопейного 
контролю якості лікарських засобів» від ДП «Український 
науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», де 
було розглянуто основні вимоги та методи контролю ЛЗ.

Продуктивно пройшла панельна дискусія «Місце та роль 
здійснення фармаконагляду в компанії» від ТОВ «Експофорум», 
де директори з якості, керівники, фахівці відділів управління 
(забезпечення) і контролю якості та фахівці з фармаконагляду 
обговорили основні проблеми, пов’язані зі збором інформації 
про несприятливі наслідки застосування ЛЗ, поговорили 
про безпеку процедурних процесів, пов’язаних з обігом лікарських засобів та поділилися 
інформацією, де отримують освіту та знання фахівці з ФН. Спонсор заходу  

Повні конференц-зали виробників активних 
фармацевтичних інгредієнтів, керівників виробництва 
фармацевтичних препаратів, керівників і фахівців 
відділів контролю якості фармпродукції зібрала компанія 
УКРМЕДСЕРТ на семінарах «Практичні аспекти аудитів 
виробників АФІ» та «Медичні вироби на ринку України: 
уповноважений представник та аналіз ризиків». Фахівці 
розглянули особливості аудитів виробників АФІ та аналіз 
ризиків медичних виробів, а також отримали професійні 
консультації від провідних експертів.

Керівники та співробітники відділів управління (забезпечення) і контролю якості відвідали 
науково-практичну конференцію «Забезпечення якості лікарських засобів: регуляторні вимоги і 

чинні стандарти» організатором якої став медико-профілактичний і фармацевтичний факультет 
НМАПО імені П. Л. Шупика, де розглянули загальні принципи фармацевтичної розробки 
лікарських засобів, вимоги до досліджень з фармацевтичної розробки рідких і м’яких лікарських 
засобів, доступність виконання та прозорості регуляторних процедур у фармацевтичному 
секторі.

Не менш важливі теми було розкрито на семінарі «Мінімізація ризиків фармацевтичного 
підприємства шляхом впровадження Системи екологічного менеджменту», який організували 
ТОВ «Стандарти Технології Розвиток». Фахівці, діяльність яких пов’язана з впливом на 
навколишнє середовище обговорили загальні вимоги стандарту ISO 14001, екологічні цілі, 
аспекти, вимоги до персоналу, моніторинг, аудит та інші важливі питання.

Також, працівники фармацевтичних виробництв мали 
змогу обговорити проект наказу МОЗ України «Про 
затвердження Порядку проведення підтвердження 
виробництва лікарських засобів вимогам належної 
виробничої практики» та розглянути нові підходи 
до класифікації невідповідностей GMP – настанова 
PIC/S PI 040-1 на конференції «Імплементація законодавства 
України до вимог ЄС, PIC/S щодо підтвердження 
відповідності умов виробництва лікарських засобів 
вимогам належної виробничої практики» організованою 
ДП «Український фармацевтичний інститут якості».

18 ВЕРЕСНЯ

Керівники фармвиробництв, R&D департаменти і пов'язані з ним підрозділи, в тому числі 
технологи, співробітники лабораторій контролю якості, розробки та виробничого контролю 
відвідали майстер-класи компанії ХІМЛАБОРРЕАКТИВ 
на тему «Сучасні рішення для фармкомпаній», де 
обговорили питання контролю стану чистих зон та 
приміщень згідно з вимогами GMP, інформаційні системи 
(LIMS) для забезпечення цілісності даних, обладнання 
для моделювання технологічних процесів та інше.

Головні інженери і технологи відвідали семінар 
«Вентиляція виробничих приміщень» від ТОВ «ІВК 
«ЛеоКон Груп», де розглядалися системи вентиляції і 
кондиціонування чистих приміщень, а також регуляторні 
вимоги та практичні рішення кліматичних камер для 
випробування стабільності лікарських засобів.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА

Питання серіалізації і агрегації було розглянуто 
на семінарі «Система Track&Trace в Україні» 
організованому компанією WIPOTEC-OCS 
GmbH. Фахівці обговорили основні аспекти 
серіалізації і агрегації та ознайомилися з 
необхідним обладнанням та програмним 
забезпеченням.

Повний зал зібрав Український Науковий 
Інститут Сертифікації на семінарі «Медичні 
вироби в номенклатурі фармацевтичних 
виробників. Оцінка відповідності медичних 
виробів для діагностики in-vitro», де виробники 
та постачальники медичних виробів 
ринку України розглянули порядок робіт з 
самодекларування, отримали покроковий 
опис процедури оцінки відповідності шляхом 
комплексного аудиту системи менеджменту 
якості, обговорили виконання наглядових 
аудитів для виданих ЄС-сертифікатів та інші, не менш важливі питання.

Для виробників лікарських засобів, технологів, інженерів, керівників і співробітників відділів 
контролю якості фармпродукції ГС «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я» 
організувала семінар «Оцінка технологій охорони здоров'я (Health Technology Assessment). 
Як оцінити клінічну та фармакоекономічну ефективність препаратів», на якому провела 
демонстрацію бюджетних ризиків без застосування методології HTA, розглянула приклади 
економічної вигоди застосування HTA і показала, як використовувати методологію HTA у 
повсякденній виробничій, маркетинговій та лікарській практиці.

Також, з успіхом пройшов семінар «Проектування і фармацевтичний інжиніринг» від компанії 
«ФАВЕА ІНЖИНІРИНГ КИЇВ», де провідні експерти фармринку обговорили питання орієнтації 
на новий стандарт «Індустрія 4.0», цифровізації даних про продукт в рамках стадій розробки, 

виробництва і експлуатації, рівні захисту згідно 
підходу ISPE та привели приклади з практики.

19 ВЕРЕСНЯ

Директори з виробництв, директори з 
якості, керівники і співробітники лабораторій 
контролю якості та випробувальних 
лабораторій фармвиробництва обговорили 
питання атестації, уповноваження, акредитації 
лабораторій з контролю якості та безпеки 
ЛЗ, розглянули зміни нового стандарту ДСТУ 
ISO/IEC 17025:2017 та низку інших, важливих 
для фармпідприємств питань на Конференції 
«Практичні аспекти переходу на новий стандарт 
ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 у випробувальних 
лабораторіях фармвиробництва», яку 
організували спеціалісти ТОВ «Міжнародна 
школа технічного законодавства та управління 
якістю (ISTL)».

Власники і керівники фармацевтичних компаній, 
керівники департаментів виробництва, 
якості та операційних поліпшень відвідали 
семінар «Технології Lean (Kaizen, Ощадливе виробництво) в організації фармацевтичного 
виробництва. Як отримувати більше за менші гроші?» від компанії IMBS. Фахівці розглянули 
підхід ощадливого виробництва (LEAN, Кайдзен) і Toyota Production System, обговорили щоденні 
втрати у виробничих та забезпечуючих процесах, основні методики, інструменти та проблеми 
впровадження LEAN, розглянули ключові чинники успіху та основні кроки побудови, а також 
поділилися прикладами успішного застосування LEAN в фармацевтичних та інших виробничих 
компаніях.

Для керівників і співробітників лабораторій 
фармвиробництва та фахівців контрольно-
аналітичних лабораторій з контролю якості 
ЛЗ компанія «Текса» провела семінар 
«Спектрометричні системи Bruker для аналізу 
якості фармацевтичних препаратів», де були 
розглянуті теми контролю якості сировини і 
продукції, інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії, 
програмного забезпечення (ПЗ) OPUS, 
ІЧ–Фур’є аналізу та багато інших питань.

МІЖНАРОДНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОНГРЕС
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ВІДГУКИX ЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА

ОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ ПАРТНЕР

МІЖНАРОДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

d e s i g n  &  p r o d u c t i o n

Від колективу компанії ТОВ «ПС» Фармпром» дякую організаторам виставки за високий рівень 
організації та професіоналізм, а також за надану можливість взяти участь у Х ювілейній виставці, 
що є однією з основних заходів галузі. Мета нашої участі у виставці – збільшити впізнаваність 
вітчизняного бренду «Фармпром», довести, що українські підприємства, навіть при скромних 
фінансових можливостях, можуть виробляти якісне обладнання та складати конкуренцію зарубіжним 
аналогам. 

Дякую за виконану роботу! Завдяки вам ми знаходимо нові знайомства, які в подальшому 
дають нам можливість розвивати довгострокові, партнерські ділові відносини, що в свою чергу дуже 
ефективно допомагає підвищувати наш професіоналізм і якість роботи компанії в цілому. 

Володимир Федорчук, комерційний директор ТОВ «ПС» Фармпром»

Міжнародна школа технічного законодавства і управління якістю (ISTL) висловлює подяку 
організаторам виставки PHARMATechExpo і Міжнародного фармацевтичного конгресу за можливість 
розглянути і поділитися з фармвиробниками цілим рядом прикладних аспектів практичного 
переходу на новий стандарт ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 у випробувальних лабораторіях. На стенді 
змогли зустріти як старих клієнтів, так і налагодити нові ділові контакти. Дякуємо за можливість 
як саморозвиватися, так і вносити свою лепту в освіту і розвиток фармацевтичної промисловості 
країни. 

Рамазанова-Стьопкіна О.А., директор ТОВ «Міжнародна школа технічного 
законодавства і управління якістю (ISTL)»

Компанія «Стандарти Технології Розвиток» взяла участь у виставці PHARMATECHEXPO та 
провела семінар. Щороку ми спостерігаємо професійну організацію галузевого заходу, який викликає 
інтерес у великої кількості зацікавлених фахівців великих і малих підприємств фармацевтичної 
промисловості. 

Хочеться висловити слова подяки організаторам виставки. Організація залу для проведення 
семінару була на висоті. Дякуємо всім організаторам за хорошу роботу і бажаємо успіхів і 
процвітання. До нових зустрічей!

Компанія «Стандарти Технології Розвиток»

Дуже вдячні за організацію та проведення виставки! Ми відвідали декілька лекцій, поспілкувались 
з виробниками обладнання, обмінялись досвідом з колегами. Емоції дійсно залишились тільки 
позитивні! Обов’язково відвідаємо ще! 

Піщанська Людмила Миколаївна, керівник процесної групи цеху №4. 
Виробничий департамент АТ «Фармак»

Дуже дякуємо організаторам та учасникам за можливість спілкування в активному колі 
фармацевтичних новин, думок, технологічних рішень та цікавинок. 

Чітка робота з організації та проведення виставки викликає повагу до професіоналізму та 
небайдужості людей, які провели цей захід. Чекаємо наступного вересня.

Карандєєва Наталія, зам.директора з якості та розвитку ТОВ «ФАРМАСЕЛ»

Чудова виставка! Багато знайомих та нових облич, дружелюбна атмосфера, професійний підхід! 
Щиро дякую за організацію!

Наталія Москаленко, мікробіолог МЛ, департамент контролю якості ФК «ЮРІЯ-ФАРМ»

Абсолютно новий формат, було дуже пізнавально побачити ситуації і варіанти рішення задач 
фармаконагляду на підприємствах різних форм власності в тому числі  вітчизняних і зарубіжних 
власників. 

Прокопенко Ірина, експерт з фармаконагляду ТОВ «ОРГАНОСИН ЛТД»



З питань участі у виставці: Тел: +380 (44) 206-10-98 E-mail: pharm@lmt.kiev.ua

З питань участі у науково-практичній програмі: Тел: +380 (44) 206-10-99 E-mail: info@pharmatechexpo.com.ua

Оргкомітет X Ювілейної Міжнародної виставки обладнання та технологій 
для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo 

та Міжнародного Фармацевтичного Конгресу
дякує партнерам, організаторам науково-практичних заходів, 

учасникам та відвідувачам за довіру та підтримку!

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ ТА ВІДВІДАТИ

www.pharmatechexpo.com.ua         www.lmt.kiev.ua

27-29 жовтня 2020 року27-29 жовтня 2020 року

Виставковий центр ACCO International, Україна, м. Київ, 
проспект Перемоги, 40-Б,  станція метро «Шулявська», парк імені О.С. Пушкіна

XI МІЖНАРОДНУ ВИСТАВКУ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATechExpo

II  МІЖНАРОДНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОНГРЕС


