17-19 вересня 2019 року у виставковому центрі ACCO International (пр-т Перемоги, 40-Б, парк
імені О.С. Пушкіна, метро Шулявська) відбудеться X ювілейна Міжнародна виставка обладнання
та технологій для фармацевтичної промисловості PHARMATechExpo. Це 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.
У чому її унікальність? Лише на цьому виставковому майданчику, єдиному в Україні, можна
побачити, яким чином і за допомогою якого обладнання відбувається увесь процес «народження
ліків»: як отримують субстанцію і контролюють якість сировини, виробництва, пакування; як
транспортують і зберігають препарати тощо.
Організатори виставки і конгресу – Група компаній LMT, НМАПО імені П. Л. Шупика,
ТОВ «Експофорум»
Співорганізатор – компанія MPE (Medical professional events)
Захід проходитиме за підтримки і сприяння Міністерства охорони здоров’я України, Державної
служби України з лікарських засобів і контролю за наркотиками, ДП «Державний експертний центр МОЗ
України», ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», Національної
академії медичних наук України, ДП «Український фармацевтичний інститут якості»
Офіційний партнер виставки – Компанія «Михаил Курако»
NEW! Офіційне видання виставки – PHARMATECHEXPO JOURNAL
НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ НА ОДНОМУ МАЙДАНЧИКУ
Виставка PHARMATechExpo-2019 об’єднає усіх провідних гравців фармацевтичного ринку – це
прекрасна нагода познайомитися зі світовими та вітчизняними досягненнями. Тільки тут будуть
представлені найвідоміші марки обладнання та найдосконаліші технології.
Більш як 60 учасників виставки із Швейцарії, Литви, Чехії, Німеччини, Словенії, США, Китаю,
Болгарії, України та інших країн представлять на своїх стендах виробниче і невиробниче обладнання,
пакувальне обладнання, комплексні рішення для фармацевтичних підприємств, лабораторно-аналітичне
обладнання, технології «чистих приміщень», сировину та інгредієнти, технології та обладнання для
водоочищення та водопідготовки у фармацевтичному виробництві, промислове холодильне і кліматичне
обладнання, послуги для компаній фармацевтичної індустрії, навчання та підготовку персоналу.
На вас чекатимуть зустрічі такі відомі компаніями, як: ANTARES VISION, ECI Packaging Ltd
(USA), EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co. LTD, Eljunga, Hicof Inc, IMCoPharma as, Inherent
Simplicity Baltic, Metronik d.o.o., nSoft, ROMMELAG ENGINEERING, SKS, WIPOTEC-OCS GmbH, ZETA
GmbH, Біола, Блок СіЕрЕс, Бютлер&Партнер, ГЕНРІХ, ЄВРОДЖЕТ, ІВК ЛеоКон Груп, Карбіон,
КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, КІТМЕД, Михаил Курако, МКТ-КОМЮНІКЕЙШН, Новафілтер Технолоджі,
ОМАГ С.Р.Л., СВС-АРТА, СП КБТ, Стройторгсервіс, Технопролаб, УКРОРГСИНТЕЗ, ФАВЕА
ІНЖИНІРИНГ КИЇВ, ФАВІКОН, ФАРММАШ, ФАРМПРОМ, ФармФільтр, ХІМЛАБОРРЕАКТИВ,
ХімМікс, Центр Валідації та багато інших.
ВПЕРШЕ в Україні за підтримки Міністерства торгівлі та промисловості уряду Індії на виставці буде
представлений національний павільйон Індії. Співорганізатором роботи павільйону Індії є Федерація
торгово-промислових палат Індії (FICCI), а ексклюзивним міжнародним партнером –
EXHIBITIONS&TRADE SERVICES INDIA PVT LTD (ETSIPL).

Колективна експозиція буде представлена більш як 40 індійськими компаніями-виробниками
обладнання для фармацевтичного виробництва, сировини, пакувального обладнання, систем
кондиціювання, 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.
ЗАРЯДЖАЄМО НЕ ТІЛЬКИ ВРАЖЕННЯМИ, А Й ЗНАННЯМИ
Ще однією новинкою виставки є МІЖНАРОДНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОНГРЕС –
унікальна платформа для об'єднання теорії та практики процесів виробництва.
Відвідувачам виставки буде надано можливість поповнити свої знання й опанувати нові навички у
форматі науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів на діючому обладнанні.
Традиційно для спеціалістів контрольно-аналітичних лабораторій з контролю якості ЛЗ та
підприємств-виробників, регуляторних і контролюючих органів у фармгалузі буде проведено науковопрактичну конференцію «Актуальні питання фармакопейного контролю якості лікарських засобів»
від ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів».
Виробники активних фармацевтичних інгредієнтів, керівники виробництва фармацевтичних
препаратів, керівники і фахівці відділів контролю якості фармацевтичної продукції матимуть змогу
відвідати семінар-практикум «Практичні аспекти аудитів виробників АФІ» від ТОВ «УКРМЕДСЕРТ».
ДП «Державний експертний центр МОЗ України» чекає директорів з якості, керівників і провідних
фахівців відділів управління (забезпечення) і контролю якості, керівників відділів та фахівців з
фармаконагляду на панельній дискусії «Місце та роль здійснення фармаконагляду в компанії».
Актуальні теми підіймуть компанії WIPOTEC-OCS GmbH на семінарі «Система Track&Trace в
Україні» та ТОВ «ІВК «ЛеоКон Груп» на семінарі «Вентиляція виробничих приміщень». ТОВ
«ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» проведе ряд майстер-класів на діючому обладнанні, де спеціалісти
ознайомляться з новими приладами, рішеннями та методами, матимуть змогу поставити запитання.
Конференція «Практичні аспекти переходу на новий стандарт ДСТУ ISO 17025:2017 у
випробувальних лабораторіях фармвиробництва» від ТОВ НМЦ «Міжнародна школа технічного
законодавства та управління якістю» збере у конференц-залі директорів з виробництва, директорів з
якості, керівників і співробітників лабораторій контролю якості та випробувальних лабораторій
фармвиробництва.
Власників і керівників фармацевтичних компаній, керівників департаментів виробництва, якості та
операційних поліпшень, фахівців компаній та всіх, кому цікаво дізнаватися нове, запрошуємо відвідати
семінар «Технології Lean (Kaizen, Ощадливе виробництво) в організації фармацевтичного
виробництва. Як отримувати більше за менші гроші?» від компанії IMBS.
Корисні й пізнавальні заходи чекають на відвідувачів від організаторів: ГС «Українське агентство з
оцінки технологій охорони здоров’я», ТОВ «Стандарти Технології Розвиток», медико-профілактичного і
фармацевтичного факультету НМАПО імені П. Л. Шупика, ТОВ «Текса», ФАВЕА ІНЖИНІРИНГ КИЇВ,
ДП «УФІЯ», Українського Наукового Інституту Сертифікації.
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 отримають Сертифікати про підвищення кваліфікації.
Станьте частиною світу інноваційних технологій фармацевтичної індустрії – відвідайте
X ювілейну Міжнародну виставку обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості
PHARMATechExpo та Міжнародний фармацевтичний конгрес.
17-19 вересня 2019 року, виставковий центр ACCO International
(Україна, Київ, пр-т Перемоги, 40-Б, парк імені О.С. Пушкіна, метро Шулявська)
Дізнайтеся подробиці:
Тел./Факс: +380 (44) 206-10-99, 206-10-98
info@pharmatechexpo.com.ua
www.pharmatechexpo.com.ua

