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X МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATechExpo
X INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATechExpo

Щиро вітаю учасників та відвідувачів
Х ювілейної виставки PHARMATechExpo!
Сьогодні ми є не тільки свідками стрімкого розвитку фармацевтичної галузі, а
й безпосередніми учасниками цього процесу.
Забезпечення українців доступними, якісними, ефективними та безпечними
ліками, вакцинами, медичними виробами – одне з пріоритетних завдань держави.
Приємно відзначити, що українські виробники давно розпочали гармонізацію
процесу забезпечення якісною продукцією відповідно до європейських вимог.
Дотримання новітніх, європейських стандартів якості – це саме той поштовх до
змін і вдосконалення у застарілій системі, що робить нас конкурентоспроможними і, найголовніше, продукує українські препарати вищого ґатунку.
Міжнародний фармацевтичний конгрес представляє профільну комунікаційну
платформу, де кожен має змогу зробити акцент на проблематиці та бути почутим.
Ми всі можемо стати «єдиним голосом» і працювати заради спільної мети – вдосконалення української фармацевтичної галузі. Переконаний, що фахові дискусії
під час профільних заходів, професійних зустрічей, таких як PHARMATechExpo,
допоможуть у досягненні поставлених цілей.
Бажаю учасникам заходу конструктивних обговорень, позитивних вражень,
успіху у пошуку дієвих рішень!

Роман Ісаєнко
Голова Державної служби України з
лікарських засобів та контролю за наркотиками

I sincerely congratulate the participants and visitors of the X
anniversary of PHARMATechExpo!
Today, we’re not only witnesses the rapid pharmaceutical industry development,
but also direct participants in this process.
Providing Ukrainians with affordable, high-quality, effective and safe medicines,
vaccines, medical devices is one of the state’s priority tasks.
It is pleasant to note that Ukrainian manufacturers have begun to harmonize the
process of providing quality products according to European requirements long ago.
The International Pharmaceutical Congress is a specialized communication platform where everyone has the opportunity to focus on the issue and be heard. We can
become a “united voice” and work for the common goal – improving the Ukrainian
pharmaceutical industry. I am convinced that professional discussions during specialized events and professional meetings, such as PHARMATechExpo, will help in
achieving the goals.
I wish the participants of the event constructive discussions, positive impressions,
success in finding effective solutions!

Roman Isaenko
Head of the State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control
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Шановні учасники, відвідувачі та гості Х ювілейної
міжнародної виставки PharmaTechExpo!
Щиро вітаю Вас з нагоди відкриття цього заходу, який є і майданчиком для
комунікацій, і технологічним парком, де можна побачити та протестувати новітнє
обладнання, і місцем зустрічі усіх, хто цікавиться досягненнями фармацевтичної
галузі.
Цього року НМАПО імені П. Л. Шупика активно долучилася до формування науково-практичної програми у рамках виставки, а саме – є одним із організаторів
Міжнародного фармацевтичного конгресу, який започатковано за ініціативи організаторів та відвідувачів заходу. У рамках конгресу відбудуться цікаві заходи:
науково-практичні конференції, семінари-практикуми, майстер-класи на діючому
обладнанні. Науково-педагогічні працівники провідних кафедр медико-профілактичного і фармацевтичного факультету Академії поділяться з Вами своїми знаннями та досвідом.
Конгрес внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році, затвердженому НАМН та
МОЗ України. Тож учасники науково-практичних заходів отримають сертифікати
про підвищення кваліфікації.
Бажаю учасникам наукового форуму конструктивних обговорень, позитивних
вражень, успіху у пошуку дієвих рішень, готовності слухати і бути почутим!

Юрій Вороненко
ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор медичних наук,
професор, академік НАМН України

Dear organizers, participants and guests of the X Anniversary
International Exhibition PHARMATechExpo!
I sincerely congratulate you on the occasion of the opening of this event, which is
both a platform for communications, and a technology park where you can see and
test the latest equipment, and a meeting place for anyone interested in the achievements of the pharmaceutical industry.
This year Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education actively
participated in the formation of a scientific-practical program within the exhibition,
namely — it is one of the organizers of the International Pharmaceutical Congress,
which was initiated by the organizers and visitors of the event. Within the framework
of the congress there will be interesting events: scientific-practical conferences,
seminars, master classes and equipment presentations in action. Scientific-pedagogical workers of the leading departments of the medical-prophylactic and pharmaceutical faculty of the Academy will share with you their knowledge and experience.
The Congress is included into the List of Meetings, Congresses, Symposiums and
Research-to-Practice conferences that will take place in 2019 approved by the National Academy of Medical Sciences of Ukraine and the Ministry of Health of Ukraine.
The participants of research and practical events of the Congress will be granted with
Certificates of Skills Development.
I wish the participants in the scientific forum constructive discussions, positive
impressions, success in finding effective solutions, willingness to listen and be heard!

Yuriy Voronenko
Rector of Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education,
Doctor of Medical Science, Professor, academician of the National Academy
of the Medical Sciences of Ukraine

www.pharmatechexpo.com.ua
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Шановні партнери, учасники та відвідувачі!
Щиро вітаю на Х ювілейній міжнародній виставці обладнання та технологій
для фармацевтичної промисловості PharmaTechExpo-2019!
Міжнародна виставка PharmaTechExpo вже десять років поспіль є професійним майданчиком для представлення інноваційних технічних рішень для фармацевтичної галузі, обміну думками ведучих фахівців галузі, пошуку партнерів та
інвесторів. Цього року більш як 60 учасників виставки із Швейцарії, Литви, Чехії,
Німеччини, Словенії, США, Китаю, Болгарії, України та інших країн представлять
на своїх стендах широкий спектр обладнання для фармацевтичного виробництва.
Вперше в Україні за підтримки Федерації торгово-промислових палат Індії
(FICCI) на виставці буде представлений національний павільйон Індії.
Ще однією новинкою виставки є Міжнародний фармацевтичний конгрес, у
рамках якого буде проведено 15 конференцій, семінарів, майстер-класів. Конгрес
внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році», затвердженому НАМН та МОЗ України. Учасники цих заходів отримають сертифікати про підвищення кваліфікації від
НМАПО імені П.Л. Шупика.
Бажаю учасникам та відвідувачам виставки плідної роботи, налагодження нових ділових контактів, успіхів у професійній діяльності PharmaTechExpo-2019!

Валерій Білий
Президент компанії «ЕКСПОФОРУМ» – організатор виставки

Dear partners, participants and visitors!
Congratulations on the X Anniversary International Exhibition of equipment and
technologies for the pharmaceutical industry PHARMATechExpo-2019!
For ten years in a row, International exhibition PharmaTechExpo has been a professional venue for presenting innovative technical solutions for the pharmaceutical
industry, sharing the views of leading industry experts, finding partners and investors. This year, more than 60 exhibitors from Switzerland, Lithuania, Czech Republic,
Germany, Slovenia, the USA, China, Bulgaria, Ukraine and other countries who will
present a wide range of pharmaceutical production equipment at their stands.
For the first time in Ukraine, with the support of the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), the national pavilion of India will be presented
at the exhibition.
Another novelty of the exhibition is the International Pharmaceutical Congress,
15 conferences, seminars, workshops will be held within the framework. The Congress is listed in the “Register of Congresses, Congresses, Symposia and Scientific
and Practical Conferences to be held in 2019” approved by the National Academy of
Medical Sciences and the Ministry of Health of Ukraine. Participants of the event will
be provided by certificates of advanced training from the Shupyk National Medical
Academy of Postgraduate Education.
I wish the participants and visitors of the exhibition of productive work, establishing new business contacts, success in the professional activity of PharmaTechExpo-2019!

Valeriy Bilyi
President of “EXPOFORUM” - the Organizer of the exhibition.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНОГО
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
КОНГРЕСУ
SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM

OF THE INTERNATIONAL
PHARMACEUTICAL
CONGRESS

МІЖНАРОДНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОНГРЕС
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL CONGRESS

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА
МІЖНАРОДНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
КОНГРЕСУ

SCIENTIFIC-PRACTICAL PROGRAM
OF THE INTERNATIONAL
PHARMACEUTICAL CONGRESS

17-19 вересня 2019 року

September 17-19, 2019

Конгрес внесений у «Реєстр з’їздів, конгресів,
симпозіумів та науково-практичних конференцій»,
які проводитимуться у 2019 році

Congress is entered to the “Register of congresses,
symposia and scientific-practical conferences”
held in 2019

17 вересня
10.00-14.00
Зал «Синій»

17 вересня
14.30-17.30
Зал «Синій»

Панельна дискусія
«Місце та роль здійснення
фармаконагляду в компанії»

17 September
10.00-14.00
Hall «Blue»

Організатор: ДП «Державний
експертний центр МОЗ України»

Organizer: SE «State Expert Center of
the Ministry of Health of Ukraine»

Спонсор заходу:

Event sponsor:

Семінар «Актуальні зміни вимог
належних виробничих практик до
виробництва лікарських засобів»

17 September
14.30-17.30
Hall «Blue»

Організатор: ДП «Український
фармацевтичний інститут якості»
17 вересня
Науково-практична конференція
10.00-16.00
«Актуальні питання
Зал «Червоний» фармакопейного контролю якості

17 вересня
10.00-13.00
Зал №1

лікарських засобів»

Scientific-practical conference
“Actual questions of
pharmacopoeial control of the
quality of medicinal products”

Організатор: ДП «Український
науковий фармакопейний центр
якості лікарських засобів»

Organizer: Ukrainian Scientific
Pharmacopoeial Centre for Quality of
Medicines

Семінар «Мінімізація ризиків
фармацевтичного підприємства
шляхом впровадження Системи
екологічного менеджменту»

17 September
10.00-16.00
Hall «Red»

17 September
10.00-13.00
Hall №1

Науково-практична конференція
«Забезпечення якості лікарських
засобів: регуляторні вимоги і чинні
стандарти»

17 вересня
10.00-13.00
Зал №2

Семінар-практикум «Практичні
аспекти аудитів виробників АФІ»

17 вересня
14.00-16.30
Зал №2

Семінар «Медичні вироби на
ринку України: уповноважений
представник та аналіз ризиків»

Організатор: ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

Організатор: ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

Seminar “Minimizing the risks
of a pharmaceutical company
through the implementation of
an Environmental Management
System”
Organizer: Standards Technologies
Development, LTD

17 September
13.30-17.30
Hall №1

Організатор: медико-профілактичний
і фармацевтичний факультет НМАПО
імені П. Л. Шупика
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Seminar “Actual changes in
the requirements of good
manufacturing practices for the
production of medicines”
Organizer: SE «Ukrainian
Pharmaceutical Quality Institute»

Організатор: ТОВ «Стандарти
Технології Розвиток»
17 вересня
13.30-17.30
Зал №1

Panel discussion “The place and
role of pharmacovigilance in the
company”

Scientific-practical conference
“Ensuring the quality of medicines:
regulatory requirements and
operating standards”
Organizer: Medical-Prophylactic and
Pharmaceutical Faculty NMPE named
after P. L. Shupyk

17 September
10.00-13.00
Hall №2

Workshop “The practical aspects of
the audit of API manufacturers”

17 September
14.00-16.30
Hall №2

Seminar “Medical products on
the Ukrainian market: authorized
representative and risk analysis”

Organizer: UKRMEDCERT, LTD

Organizer: UKRMEDCERT, LTD
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МІЖНАРОДНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОНГРЕС
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL CONGRESS

18 вересня
10.00-13.00
Зал «Синій»

Семінар «Оцінка технологій
охорони здоров’я (Нealth
Тechnology Аssessment).
Як оцінити клінічну та
фармакоекономічну ефективність
препаратів»

18 September
10.00-13.00
Hall «Blue»

Organizer: PA «Ukrainian Agency for
Health Technology Assessment»

Організатор: ГС «Українське
агентство з оцінки технологій
охорони здоров’я»
18 вересня
13.30-16.00
Зал «Синій»

Семінар «Вентиляція виробничих
приміщень»
Організатор: ТОВ «ІВК «ЛеоКон
Груп»

18 вересня
Семінар «Система Track&Trace в
10.00-14.00
Україні»
Зал «Червоний»

Організатор: WIPOTEC-OCS GmbH

18 вересня
10.00-17.00
Зал №1

Науково-практична конференція
«Сучасні рішення для
фармкомпаній»

18 September
13.30-16.00
Hall «Blue»

Seminar “Ventilation of production
premises”

18 September
10.00-14.00
Hall «Red»

Seminar “Track&Trace System in
Ukraine”

18 September
10.00-17.00
Hall №1

Scientific-practical conference
“Modern solutions for
pharmaceutical companies”

Організатор: ТОВ
«ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»
18 вересня
10.00-13.00
Зал №2

Семінар «Медичні вироби в
номенклатурі фармацевтичних
виробників. Оцінка відповідності
медичних виробів для діагностики
in-vitro»
Семінар «Проектування і
фармацевтичний інжиніринг»

19 вересня
10.00-14.30
Зал «Синій»

Конференція «Практичні аспекти
переходу на новий стандарт ДСТУ
ISO 17025:2017 у випробувальних
лабораторіях фармвиробництва»

Організатор: ТОВ «ФАВЕА
ІНЖИНІРИНГ КИЇВ»

18 September
10.00-13.00
Hall №2

19 вересня
10.00-13.00
Зал №1

Organizer: WIPOTEC-OCS GmbH

Seminar “Medical products in
the range of pharmaceutical
manufacturers. Conformity
assessment of medical devices for
in-vitro diagnostics”
Organizer: UNI-CERT, LLC

18 September
14.00-18.00
Hall №2

Seminar «Project and
Pharmaceutical Engineering»

19 September
10.00-14.30
Hall «Blue»

Conference “Practical aspects of
the transition to the new standard
NSTU ISO 17025: 2017 in testing
laboratories of pharmaceutical
production”

Організатор: ТОВ НМЦ «Міжнародна
школа технічного законодавства та
управління якістю»
19 вересня
Семінар «Технології Lean (Kaizen,
10.00-15.00
Ощадливе виробництво) в
Зал «Червоний» організації фармацевтичного

Organizer: EMC LeoCon Group

Organizer: CHEMLABORREACTIV, LLC

Організатор: ТОВ «УНІ-СЕРТ»
18 вересня
14.00-18.00
Зал №2

Seminar “Нealth Тechnology
Аssessment. How to evaluate the
clinical and pharmacoeconomic
effectiveness of drugs”

Organizer: FAVEA ENGINEERING KIEV,
LLC

Organizer: International School of
Technical Legislation and Quality
Management Ltd.

виробництва. Як отримувати
більше за менші гроші?»

Seminar “Technologies Lean
(Kaizen, Lean Manufacturing) in
the organization of pharmaceutical
production. How to get more for
less?”

Організатор: IMBS

Organizer: IMBS

Семінар «Спектрометричні
системи Bruker для аналізу якості
фармацевтичних препаратів»
Організатор: компанія Текса

У програмі можливі зміни та доповнення.

www.pharmatechexpo.com.ua

19 September
10.00-15.00
Hall «Red»

19 September
10.00-13.00
Hall №1

Seminar “Spectrometric Systems
Bruker for Quality Analysis of
pharmaceutical preparations”
Organizer: Tecsa company

The program may be changed.
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ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
PHARMATECHEXPO
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS OF THE X ANNIVERSARY INTERNATIONAL
EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY
PHARMATECHEXPO
Abbott
ACCUPACK ENGINEERING PVT LTD
Advanced Enzyme Technologies Limited
Ambica Pharma Machines Pvt., LTD
ANTARES VISION
APK BIOEQUIPMENTS LLP
Appidi Technologies Pvt Ltd
BHARAT RUBBER WORKS PVT. LTD
BIO RESURGE LIFE COACHING HEALTH
SERVICES
BIOASPIRE PROCESS SOLUTOIONS PVT LTD
BPE BIOTREE INDIA PVT LTD
BROTHERS PHARMAMACH (INDIA) PVT. LTD
Business Portals B.V.
CENTECH ENGINEERS PVT LTD
Chamunda Pharma Machinery Pvt. LTD
CHEMICAL TODAY
CHITRA IMPEX PVT. LTD
D. S. ENTERPRISES
ECI Packaging Ltd (USA)
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co.,
Ltd.
Eljunga
EXHIBITIONS & TRADE SERVICES INDIA
PRIVATE LIMITED
FLOCON INDUSTRIES
Hicof Inc.
IMCoPharma
Inherent Simplicity Baltic
Innovative Pharma Baltics, UAB
International Business Management Solutions
KEVIN PROCESS TECHNOLOGIES PVT. LTD
KONGPOSH Publications Pvt., LTD
Metronik d.o.o.
MURLI KRISHNA EXPORTS PVT LTD
Murli Krishna Pharma Private LTD
NARANG MEDICAL LIMITED
nSoft
Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD
Pharma.net.ua, спеціалізований портал
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ACCUPACK ENGINEERING PVT LTD
Advanced Enzyme Technologies Limited
Ambica Pharma Machines Pvt., LTD
ANTARES VISION
APK BIOEQUIPMENTS LLP
Appidi Technologies Pvt Ltd
Association of representatives of international
pharmaceutical manufacturers (AIPM Ukraine)
BHARAT RUBBER WORKS PVT. LTD
BIO RESURGE LIFE COACHING HEALTH
SERVICES
BIOASPIRE PROCESS SOLUTOIONS PVT LTD
Biola, PE
Block CRS
BPE BIOTREE INDIA PVT LTD
BROTHERS PHARMAMACH (INDIA) PVT. LTD
Business Portals B.V.
Butler&Partner, LLC
CENTECH ENGINEERS PVT LTD
Chamunda Pharma Machinery Pvt. LTD
CHEMICAL TODAY
CHEMLABORREACTIV, LTD
CHITRA IMPEX PVT. LTD
CITMED, LTD
D. S. ENTERPRISES
ECI Packaging Ltd (USA)
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co.,
Ltd.
Eljunga
EMC Leocon Group, LLC
Eurojet, LTD
EXHIBITIONS & TRADE SERVICES INDIA
PRIVATE LIMITED
Farmacom, scientific and practical journal
Farmatsevtychnyi zhurnal, The State Expert
Center of the Ministry of Health of Ukraine
Farmmash
FARMPROM, IC, LLC
FAVEA ENGINEERING KYIV
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Propix Technologies Pvt. LTD
RENESSEN PACKAGES PRIVATE LIMITED
ROMMELAG ENGINEERING
S. K. PHARMA MACHINERY PVT. LTD
SKS
Thermolab Scientific Equipment Pvt. LTD
TSA PROCESS EQUIPMENTS PVT. LTD
VIMEX COLLECTIONS
WEST-COAST PHARMACEUTICAL WORKS LTD
WIPOTEC-OCS GmbH
World Of Chemicals
ZETA GmbH
Асоціація індійських фармацевтичних
виробників, ГО
Асоціація представників міжнародних
фармацевтичних виробників (AIPM Ukraine)
Біола, ПП
Блок СіЕрЕс, ТОВ
Бютлер&Партнер, ТОВ
Виробники ліків України, Асоціація
ГЕНРІХ, ПП
Глобал Транслейшн Сервісез 1+1
ЄВРОДЖЕТ, ТОВ
ІВК ЛеоКон Груп, ТОВ
КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, ТОВ
Казахстанский Фармацевтический Вестник
Карбіон, ТОВ
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Мир упаковки, журнал
Михаил Курако, ТОВ
Міжнародна школа технічного законодавства
та управління якістю, Навчально-методичний
центр, ТОВ
МКТ-КОМЮНІКЕЙШН
Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика
Новафілтер Технолоджі
Новини GMP
ОМАГ С.Р.Л.
Салютіс Прінт
СВС-АРТА, ТОВ
СЛАВЕНА, Типографія
СП КБТ, ТОВ
Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
Стройторгсервіс, ПП
Технопролаб, ТОВ
Український Науковий Інститут Сертифікації,
ТОВ
www.pharmatechexpo.com.ua
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FAVICON
Federation of Indian Chambers of Commerce &
Industry
FLOCON INDUSTRIES
Global Translation Services 1+1
GMP News
HENRICH, PE
Hicof Inc.
IMCoPharma
Indian pharmaceutical manufacturers
association (ІРМА), Non-governmental
organization
Inherent Simplicity Baltic
Innovative Pharma Baltics, UAB
International Business Management Solutions
International School of Technical Legislation and
Quality Management, Training and Methodical
Center, LTD
Kabelfarmtehnika, LTD
Karbion, LLC
KEVIN PROCESS TECHNOLOGIES PVT. LTD
KHIMMIX, LTD
KONGPOSH Publications Pvt., LTD

36
41

Manufacturers of Medications of Ukraine,
Association
Metronik d.o.o.
Michael Kurako, LTD
MKT-COMMUNICATION
MURLI KRISHNA EXPORTS PVT LTD
Murli Krishna Pharma Private LTD
NARANG MEDICAL LIMITED
Novafilter Technology
nSoft
OMAG S.R.L.
Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD
Pharma.net.ua, Specialized web-site
PharmFilter
Propix Technologies Pvt. LTD
RENESSEN PACKAGES PRIVATE LIMITED
ROMMELAG ENGINEERING
S. K. PHARMA MACHINERY PVT. LTD
Salutis Print
Shupyk National Medical Academy of
Postgraduate Education
SKS
SLAVENA, Printing company
SP KBT, LLC
Standards Technologies Development, LTD
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Український науковий фармакопейний центр
якості лікарських засобів, ДП

34

Український фармацевтичний інститут якості,
ДП (ДП «УФІЯ»)

34

УКРМЕДСЕРТ, ТОВ

35

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

35

ФАВЕА ІНЖИНІРИНГ КИЇВ

35

ФАВІКОН

36

Фармаком, науково-практичний журнал

36

Фармацевтичний журнал, Державний
експертний центр МОЗ

36

Фарммаш

37

ФАРМПРОМ, ПС, ТОВ

37

ФармФільтр

37

Федерація торгово-промислових палат Індії

41

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ

37

ХІММІКС, ТОВ

38

Центр Валідації

38

Stroytorgservis, SE
SVS-ARTA, LTD
Teсhnoprolab, LLC
The Kazakhstan Pharmaceutical Herald
The World of Packaging, magazine
Thermolab Scientific Equipment Pvt. LTD
TSA PROCESS EQUIPMENTS PVT. LTD
Ukrainian Pharmaceutical Quality Institute, SE
(SE «UPQI»)
Ukrainian Scientific Institute of Certification, LTD
Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Centre for
Quality of Medicines, SE
UKRMEDCERT, LTD
Ukrorgsyntez, LTD
Validation Center
VIMEX COLLECTIONS
WEST-COAST PHARMACEUTICAL WORKS LTD
WIPOTEC-OCS GmbH
World Of Chemicals
ZETA GmbH
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ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PHARMATECHEXPO
ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
LIST OF PRODUCT AND SERVICE GROUPS OF EXHIBITORS OF THE X ANNIVERSARY
INTERNATIONAL EXHIBITION OF EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES FOR THE
PHARMACEUTICAL INDUSTRY PHARMATECHEXPO
ВИРОБНИЧЕ ТА НЕВИРОБНИЧЕ
ОБЛАДНАННЯ
ANTARES VISION
APK BIOEQUIPMENTS LLP
BIOASPIRE PROCESS SOLUTOIONS PVT LTD
BPE BIOTREE INDIA PVT LTD
BROTHERS PHARMAMACH (INDIA) PVT. LTD
Chamunda Pharma Machinery Pvt. LTD
CHITRA IMPEX PVT. LTD
ECI Packaging Ltd (USA)
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
FLOCON INDUSTRIES
KEVIN PROCESS TECHNOLOGIES PVT. LTD
Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD
S. K. PHARMA MACHINERY PVT. LTD
Thermolab Scientific Equipment Pvt. LTD
VIMEX COLLECTIONS
WIPOTEC-OCS GmbH
ZETA GmbH
Бютлер&Партнер, ТОВ
12

PRODUCTION AND NON-PRODUCTION
EQUIPMENT
18
42
43
44
44
45
45
19
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45
46
47
48
48
49
23
24
25

ANTARES VISION
APK BIOEQUIPMENTS LLP
BIOASPIRE PROCESS SOLUTOIONS PVT LTD
BPE BIOTREE INDIA PVT LTD
BROTHERS PHARMAMACH (INDIA) PVT. LTD
Butler&Partner, LLC
Chamunda Pharma Machinery Pvt. LTD
CHITRA IMPEX PVT. LTD
ECI Packaging Ltd (USA)
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
EMC Leocon Group, LLC
Eurojet, LTD
FARMPROM, IC, LLC
FLOCON INDUSTRIES
HENRICH, PE
Kabelfarmtehnika, LTD
KEVIN PROCESS TECHNOLOGIES PVT. LTD
KHIMMIX, LTD
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42
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25
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37
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ГЕНРІХ, ПП
ЄВРОДЖЕТ, ТОВ
ІВК ЛеоКон Груп, ТОВ
КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
ОМАГ С.Р.Л.
СП КБТ, ТОВ
Стройторгсервіс, ПП
ФАРМПРОМ, ПС, ТОВ
ФармФільтр
ХІММІКС, ТОВ
Центр Валідації

26
27
27
27
29
31
32
33
37
37
38
38

Michael Kurako, LTD
OMAG S.R.L.
Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD
PharmFilter
S. K. PHARMA MACHINERY PVT. LTD
SP KBT, LLC
Stroytorgservis, SE
Thermolab Scientific Equipment Pvt. LTD
Validation Center
VIMEX COLLECTIONS
WIPOTEC-OCS GmbH
ZETA GmbH

41
43

Advanced Enzyme Technologies Limited
BIO RESURGE LIFE COACHING HEALTH
SERVICES
CHITRA IMPEX PVT. LTD
D. S. ENTERPRISES
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
IMCoPharma
Karbion, LLC
MURLI KRISHNA EXPORTS PVT LTD
WEST-COAST PHARMACEUTICAL WORKS LTD

СИРОВИНА, ІНГРЕДІЄНТИ
Advanced Enzyme Technologies Limited
BIO RESURGE LIFE COACHING HEALTH
SERVICES
CHITRA IMPEX PVT. LTD
D. S. ENTERPRISES
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
IMCoPharma
MURLI KRISHNA EXPORTS PVT LTD
WEST-COAST PHARMACEUTICAL WORKS LTD
Карбіон, ТОВ

RAW MATERIALS, COMPONENTS

45
45
19
20
46
49
28

УПАКОВКА ТА ПАКУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
ACCUPACK ENGINEERING PVT LTD
Ambica Pharma Machines Pvt., LTD
ANTARES VISION
BHARAT RUBBER WORKS PVT. LTD
BROTHERS PHARMAMACH (INDIA) PVT. LTD
CHITRA IMPEX PVT. LTD
D. S. ENTERPRISES
ECI Packaging Ltd (USA)
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
Hicof Inc.
MURLI KRISHNA EXPORTS PVT LTD
Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD
RENESSEN PACKAGES PRIVATE LIMITED
ROMMELAG ENGINEERING
Бютлер&Партнер, ТОВ
ГЕНРІХ, ПП
ЄВРОДЖЕТ, ТОВ
КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, ТОВ
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
ОМАГ С.Р.Л.
СЛАВЕНА, Типографія
ФАВІКОН
www.pharmatechexpo.com.ua
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ACCUPACK ENGINEERING PVT LTD
Ambica Pharma Machines Pvt., LTD
ANTARES VISION
BHARAT RUBBER WORKS PVT. LTD
BROTHERS PHARMAMACH (INDIA) PVT. LTD
Butler&Partner, LLC
CHITRA IMPEX PVT. LTD
CITMED, LTD
D. S. ENTERPRISES
ECI Packaging Ltd (USA)
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
Eurojet, LTD
Farmmash
FAVICON
HENRICH, PE
Hicof Inc.
Kabelfarmtehnika, LTD
KHIMMIX, LTD
Michael Kurako, LTD
MURLI KRISHNA EXPORTS PVT LTD
OMAG S.R.L.
Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD
RENESSEN PACKAGES PRIVATE LIMITED
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Фарммаш
ХІММІКС, ТОВ

37
38

ЛАБОРАТОРНО-АНАЛІТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
CHITRA IMPEX PVT. LTD
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
Біола, ПП
Михаил Курако, ТОВ
МКТ-КОМЮНІКЕЙШН
ОМАГ С.Р.Л.
Стройторгсервіс, ПП
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
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КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Advanced Enzyme Technologies Limited
APK BIOEQUIPMENTS LLP
BPE BIOTREE INDIA PVT LTD
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
Inherent Simplicity Baltic
Metronik d.o.o.
Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD
Propix Technologies Pvt. LTD
Блок СіЕрЕс, ТОВ
ГЕНРІХ, ПП
ІВК ЛеоКон Груп, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ
СВС-АРТА, ТОВ
СП КБТ, ТОВ
Стройторгсервіс, ПП
Технопролаб, ТОВ
ФАВЕА ІНЖИНІРИНГ КИЇВ
ФАВІКОН
ФАРМПРОМ, ПС, ТОВ
ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
Центр Валідації
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LABORATORY AND ANALYTICAL EQUIPMENT
Biola, PE
CHEMLABORREACTIV, LTD
CHITRA IMPEX PVT. LTD
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
Michael Kurako, LTD
MKT-COMMUNICATION
OMAG S.R.L.
Stroytorgservis, SE
Teсhnoprolab, LLC
Ukrorgsyntez, LTD
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COMPLEX SOLUTIONS FOR PHARMACEUTICAL
ENTERPRISES
41
42
44
19
20
22
47
47
25
26
27
29
32
32
33
33
35
36
37
37
38

ТЕХНОЛОГІЇ «ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ»
Appidi Technologies Pvt Ltd
CENTECH ENGINEERS PVT LTD
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
FLOCON INDUSTRIES
Metronik d.o.o.
Блок СіЕрЕс, ТОВ
Бютлер&Партнер, ТОВ
ІВК ЛеоКон Груп, ТОВ
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ

ROMMELAG ENGINEERING
SLAVENA, Printing company

Advanced Enzyme Technologies Limited
APK BIOEQUIPMENTS LLP
Block CRS
BPE BIOTREE INDIA PVT LTD
CHEMLABORREACTIV, LTD
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
EMC Leocon Group, LLC
FARMPROM, IC, LLC
FAVEA ENGINEERING KYIV
FAVICON
HENRICH, PE
Inherent Simplicity Baltic
Metronik d.o.o.
Michael Kurako, LTD
Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD
Propix Technologies Pvt. LTD
SP KBT, LLC
Stroytorgservis, SE
SVS-ARTA, LTD
Teсhnoprolab, LLC
Validation Center

41
42
25
44
37
19
27
37
35
36
26
20
22
29
47
47
32
33
32
33
38

“CLEAN ROOMS” TECHNOLOGIES
42
44
19
45
22
25
25
27
28
29

Appidi Technologies Pvt Ltd
Block CRS
Butler&Partner, LLC
CENTECH ENGINEERS PVT LTD
CITMED, LTD
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
EMC Leocon Group, LLC
FARMPROM, IC, LLC
FAVEA ENGINEERING KYIV
FLOCON INDUSTRIES

42
25
25
44
28
19
27
37
35
45
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СВС-АРТА, ТОВ
СП КБТ, ТОВ
Технопролаб, ТОВ
УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
ФАВЕА ІНЖИНІРИНГ КИЇВ
ФАРМПРОМ, ПС, ТОВ
Центр Валідації

32
32
33
35
35
37
38

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ВОДООЧИЩЕННЯ ТА ВОДОПІДГОТОВКИ
APK BIOEQUIPMENTS LLP
BPE BIOTREE INDIA PVT LTD
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
FLOCON INDUSTRIES
TSA PROCESS EQUIPMENTS PVT. LTD
Стройторгсервіс, ПП
ФАВЕА ІНЖИНІРИНГ КИЇВ
ХІММІКС, ТОВ

Metronik d.o.o.
Michael Kurako, LTD
SP KBT, LLC
SVS-ARTA, LTD
Teсhnoprolab, LLC
Ukrorgsyntez, LTD
Validation Center

TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT FOR WASTE
TREATMENT, WATER TREATMENT
42
44
19
45
49
33
35
38

APK BIOEQUIPMENTS LLP
BPE BIOTREE INDIA PVT LTD
EDA Medical&Pharmaceutical Technology Co., LTD
FAVEA ENGINEERING KYIV
FLOCON INDUSTRIES
KHIMMIX, LTD
Stroytorgservis, SE
TSA PROCESS EQUIPMENTS PVT. LTD

ПРОМИСЛОВЕ ХОЛОДИЛЬНЕ
ТА КЛІМАТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
Appidi Technologies Pvt Ltd
ІВК ЛеоКон Груп, ТОВ
Карбіон, ТОВ
СВС-АРТА, ТОВ
ФАВЕА ІНЖИНІРИНГ КИЇВ
Центр Валідації

42
44
19
35
45
38
33
49

INDUSTRIAL REFRIGERATION
AND CLIMATIC EQUIPMENT
42
27
28
32
35
38

Appidi Technologies Pvt Ltd
EMC Leocon Group, LLC
FAVEA ENGINEERING KYIV
Karbion, LLC
SVS-ARTA, LTD
Validation Center

КЛІНІНГ ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ
КІТМЕД, ВФ, ТОВ
Михаил Курако, ТОВ

22
29
32
32
33
35
38

42
27
35
28
32
38

CLEANING AND DISINFECTION
28
29

CITMED, LTD
Michael Kurako, LTD

ПОСЛУГИ ДЛЯ КОМПАНІЙ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

28
29

SERVICES FOR PHARMA
CEUTICAL COMPANIES

ACCUPACK ENGINEERING PVT LTD

41

APK BIOEQUIPMENTS LLP

42

Appidi Technologies Pvt Ltd

42

BPE BIOTREE INDIA PVT LTD

44

CENTECH ENGINEERS PVT LTD

44

CHITRA IMPEX PVT. LTD

45

Inherent Simplicity Baltic

ACCUPACK ENGINEERING PVT LTD

41

APK BIOEQUIPMENTS LLP

42

Appidi Technologies Pvt Ltd

42

Block CRS

25

BPE BIOTREE INDIA PVT LTD

44

20

CENTECH ENGINEERS PVT LTD

44

International Business Management Solutions

21

CHITRA IMPEX PVT. LTD

45

Metronik d.o.o.

22

Murli Krishna Pharma Private LTD

47

Eurojet, LTD

27

Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD

47

FARMPROM, IC, LLC

37

SKS

23

FAVEA ENGINEERING KYIV

35

WEST-COAST PHARMACEUTICAL WORKS LTD

49

FAVICON

36

Блок СіЕрЕс, ТОВ

25

Inherent Simplicity Baltic

20

ЄВРОДЖЕТ, ТОВ

27

International Business Management Solutions

21

www.pharmatechexpo.com.ua
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Міжнародна школа технічного законодавства
та управління якістю, Навчально-методичний
центр, ТОВ

30

International School of Technical Legislation and
Quality Management, Training and Methodical
Center, LTD

30

МКТ-КОМЮНІКЕЙШН

30

Metronik d.o.o.

22

Салютіс Прінт

31

MKT-COMMUNICATION

30

СВС-АРТА, ТОВ

32

Murli Krishna Pharma Private LTD

47

СЛАВЕНА, Типографія

32

Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD

47

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ

32

Salutis Print

31

Стройторгсервіс, ПП

33

SKS

23

SLAVENA, Printing company

32

Технопролаб, ТОВ

33

Standards Technologies Development, LTD

32

Український Науковий Інститут Сертифікації, ТОВ

34

Stroytorgservis, SE

33

УКРМЕДСЕРТ, ТОВ

35

SVS-ARTA, LTD

32

ФАВЕА ІНЖИНІРИНГ КИЇВ

35

Teсhnoprolab, LLC

33

ФАВІКОН

36

Ukrainian Scientific Institute of Certification, LTD

34

ФАРМПРОМ, ПС, ТОВ

37

UKRMEDCERT, LTD

35

Центр Валідації

38

Validation Center

38

WEST-COAST PHARMACEUTICAL WORKS LTD

49

ІНШЕ

OTHER

BHARAT RUBBER WORKS PVT. LTD

43

BHARAT RUBBER WORKS PVT. LTD

43

BIO RESURGE LIFE COACHING HEALTH
SERVICES

43

BIO RESURGE LIFE COACHING HEALTH
SERVICES

43

CHITRA IMPEX PVT. LTD

45

Block CRS

25

Eljunga

20

CHITRA IMPEX PVT. LTD

45

Innovative Pharma Baltics, UAB

21

Eljunga

20

nSoft

22

FAVEA ENGINEERING KYIV

35

Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD

47

Global Translation Services 1+1

26

Propix Technologies Pvt. LTD

47

Innovative Pharma Baltics, UAB

21

Thermolab Scientific Equipment Pvt. LTD

48
23

Блок СіЕрЕс, ТОВ

25

International School of Technical Legislation and
Quality Management, Training and Methodical
Center, LTD

30

WIPOTEC-OCS GmbH
Глобал Транслейшн Сервісез 1+1

26

Kabelfarmtehnika, LTD

27

КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, ТОВ

27

KHIMMIX, LTD

38

Міжнародна школа технічного законодавства
та управління якістю, Навчально-методичний
центр, ТОВ

30

Novafilter Technology

31

nSoft

22

Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD

47

Новафілтер Технолоджі

31

PharmFilter

37

Салютіс Прінт

31

Propix Technologies Pvt. LTD

47

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ

32

Salutis Print

31

Технопролаб, ТОВ

33

Standards Technologies Development, LTD

32

Український Науковий Інститут Сертифікації, ТОВ

34

Teсhnoprolab, LLC

33

УКРМЕДСЕРТ, ТОВ

35

Thermolab Scientific Equipment Pvt. LTD

48

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ

35

Ukrainian Scientific Institute of Certification, LTD

34

ФАВЕА ІНЖИНІРИНГ КИЇВ

35

UKRMEDCERT, LTD

35

ФармФільтр

37

Ukrorgsyntez, LTD

35

ХІММІКС, ТОВ

38

Validation Center

38

Центр Валідації

38

WIPOTEC-OCS GmbH

23
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Abbott
Україна, 01010, м. Київ,
вул. Московська, 32/2
32/2, Moskovska Str., Kyiv,
01010, Ukraine
+380 (44) 498-60-80
www.abbott.com
Abbott – міжнародна компанія, діяльність якої спрямована на поліпшення життя людей за рахунок розробки продукції і технологій у сфері охорони здоров’я.
Широкий спектр передових рішень в області діагностики, медичних пристроїв, дитячого та лікувального
харчування, а також визнаних на ринку лікарських
препаратів дозволяє Abbott служити людям більш ніж
в 160 країнах. В Abbott працюють близько 103 000 чоловік по всьому світу.
ABBOTT AT A GLANCE
We create breakthrough products – in diagnostics, medical
devices, nutrition and branded generic pharmaceuticals –
that help you, your family and your community lead healthier lives, full of unlimited possibilities. Today, 103,000 of us
are working to make a lasting impact on health in the more
than 160 countries we serve.

ANTARES VISION
16, Via del Ferro, Travagliato,
25039, Italy
+39 (030) 72-83-500
+39 (030) 51-09-958
info@antaresvision.com
www.antaresvision.com
Представлена торгова марка: Antares Vision.
Antares Vision представляє модульне та найбільш
повне рішення в області інспекційних систем, систем
track&trace та керування даними, яке забезпечує повний захист продукції на всіх етапах товарообігу.
Antares Vision – це природний вибір для багатьох застосувань у найбільш вимогливих сферах, включаючи
фармацевтику, медичне обладнання, косметику, виробництво продуктів харчування та напоїв.
Antares Vision delivers the most comprehensive and scalable global solution in inspection systems, track&trace and
smart data management, leading the complete process of
protecting the products throughout their life-cycle.
We are the natural choice for many applications in the most
demanding sectors including pharmaceuticals, medical
devices, cosmetics, food&beverage.
18

Business Portals B.V.
19, Ericastraat, Eindhoven,
5615 BJ, The Netherlands
+31 (40) 223-35-36
sales@businessportaks.com
www.pharmaceuticals1.com
Pharmaceuticals1.com є міжнародним сайтом для
фармацевтичної промисловості. Цей веб-сайт є одним
з 115 порталів, створених компанією Business Portals
B.V. Pharmaceuticals1.com є активним B2B порталом
для всіх фармацевтичних постачальників і їх продукції. Ми об’єднуємо Фармацевтичні компанії з усього
світу разом і даємо їм можливості для підвищення
результатів міжнародного бізнесу. Як користувач сайту Ви можете вибрати компанії, з якими хочете зв’язатися безпосередньо для співпраці. Наприклад, Ви
шукаєте фармацевтичних дистриб’юторів в Німеччині
або Ви хочете поширювати фармацевтичні препарати
у вашій країні і хочете знайти надійного фармацевтичного постачальника. У нас є компанії з усього
світу. Всі компанії створюють свої профілі на їх власній
сторінці. Ви маєте можливість додати свою компанію
www.pharmaceuticals1.com/register.html
Pharmaceuticals1.com is the international website for the
worldwide Bulk pharmaceutical industry. This website is
one of the 115 Portals published by Business Portals B.V.
Pharmaceuticals1.com is an active business-to-business
website for all Pharmaceutical suppliers and their products.
We bring Pharmaceutical companies worldwide together
and give them opportunities to increase their international
business. As a member you can select companies who want
to contact directly to explore business opportunities. For
example you are looking for a Pharmaceutical distributor
in a Germany or you want to distribute Bulk Pharmaceuticals in your country and want to find a good Pharmaceutical supplier. We have members from all over the world.
All companies put their profile on their own company
page. Please register your company free of charge here:
www.pharmaceuticals1.com/register.html

CHEMICAL TODAY
Бангалор, Індія
Bangalore, India
+91-80-42487302
chandralekha@worldofchemicals.com
www.worldofchemicals.com/chemicaltoday/digitalissue.html
CHEMICAL TODAY – унікальний глобальний щомісячний журнал, присвячений хімії та хімічній промисловості.
Журнал охоплює майже 52 сектора у рік, з акцентом
на 4-5 секторах щомісяця. Читач отримує доступ до
останніх подій в корпоративному секторі та досліОФIЦIЙНИЙ КАТАЛОГ | OFFICIAL CATALOGUE
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дженнях. Крім звичайних розділів, як «Обкладинка»
(«Секторний погляд»), «Характеристика», «Події та інтерв’ю» («Експертна думка»), Chemical Today зосереджений на ІТ-технологіях в області хімії, автоматизації,
спостереженні за безпекою, логістиці та дослідженнях
і розробках щомісяця.
Необхідний елемент будь-якої корпорації, включає в
себе розділ «Відвідини підприємств». Аудиторії демонструється сила виробничого підрозділу компанії –
міць технологій і обладнання, можливості продукту
та стратегічні погляди керівництва для подальшого
розвитку.

ECI Packaging Limited has been working in CIS market
since 1993 and is the leading supplier of packaging and
processing equipment for pharmaceutical industry with
over 3000 projects completed. ECI is the official distributor
of such brands as Romaco, Steriline, FrymaKoruma, HAPA,
CMP, IWT. Our portfolio includes: aseptic filling lines, isolators, blister, cartoning, tube filling lines, strip packaging
lines, tablet-presses, tablet counting machines, processing
equipment, printing and labeling machines.

CHEMICAL TODAY’ is a unique, global monthly magazine
catering to chemistry & the chemical industry.
Magazine covers nearly 52 sectors annually. With a focus on
4 to 5 sectors each month, it gives access to latest happenings in the corporate sector as well as academic research.
Other than the usual suspects – the Cover Story (Sector
View), Features, Events and Interviews (Expert Viewpoint),
Chemical Today will focus on Green Chemistry/Sustainability, IT In Chemicals, Automation, Safety Watch, Logistics
and Research & Development (R&D) By Youngsters on a
monthly basis.
A critical element in any corporate house, the content
coverage includes the ‘Plant Visit’ section. The coverage
showcases strength of a company’s production unit – the
technology & equipment power, product capability and
strategic views of management for further growth.

Off. 133, № 3500/23, Road Yexin,
Town Maogang, District Songjiang
+86 (21) 370-26-221
+38 (067) 490-64-65
info@edapm.com
www.edapm.com

ECI Packaging Ltd (USA)
Представництво в Україні
Україна, 01001, м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 4, оф. 6
Branch Office in Ukraine
Off. 6, 4, Shota Rustaveli Str., Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 490-58-03
office@eciltd.kiev.ua
www.ecipack.com
Представлені торгові марки: Steriline, RomacoMacofar,
RomacoNoack,
RomacoPromatic,
RomacoUnipac,
RomacoSiebler,
RomacoKilian,
RomacoBosspak,
RomacoInnojet, FrymaKoruma, HAPA, CMP, IWT.
ECI Packaging Limited є провідним постачальником
пакувального і технологічного обладнання для фармацевтичної промисловості. На ринку СНД з 1993 року
компанією реалізовано понад 3000 проектів. ECI є
офіційним представником таких брендів: Romaco,
Steriline, FrymaKoruma, HAPA, CMP, IWT. Асортимент
продукції: лінії асептичного розливу, ізолятори, блістерні, тубонаповнюючі машини, таблет-преси, пакувальники у стріпи, у коробки, машини для рахування
таблеток, технологічне обладнання, друкарське та
інше.

www.pharmatechexpo.com.ua

EDA Medical&Pharmaceutical Technology

Компанія EDA Медичні та фармацевтичні технології
ЛТД заснована великими китайськими виробниками.
Протягом багатьох років є спеціалізованою компанією
в області поставки, виробництва, торгівлі фармацевтичним обладнанням, витратних матеріалів та субстанцій, а також здійснює проектування, виробництво,
постачання і монтаж чистих приміщень «під ключ».
В рамках здійснюваної діяльності на території Росії,
Білорусі, України, Узбекистану, Казахстану, і ін. країнах
СНД, ми пропонуємо наступний комплекс послуг:
• Підбір обладнання, що відповідає вашим вимогам, як за технічними характеристиками, так і за
ціною;
• Відвідання заводів-виробників для ознайомлення
з технічним процесом виробництва продукції, яка
вас зацікавила;
• Оформлення всіх процедур, пов’язаних з доставкою і розмитненням продукції;
• Проведення монтажних і пусконалагоджувальних
робіт на об’єкті;
• Здійснення гарантійного і пост-гарантійного обслуговування поставленого і змонтованого обладнання;
• Надання технічної документації на обладнання,
що поставляється, включаючи керівництво по
експлуатації, паспорта, сертифікати та документацію (DQ-IQ-OQ-PQ) для проведення валідації, FAT,
SAT та інші необхідні документи.
На базі зазначеної діяльності надаємо послуги з розробки та впровадження технологічних рішень для
фармацевтичної промисловості.
EDA Medical & Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Established by major Chinese manufacturers. For many
years, it has been a specialized company in the field of
supply, production, sale of pharmaceutical equipment,
consumables and substances, as well as carries out the
design, production, supply and installation of clean premises «turnkey». As part of the activities carried out in Russia,
19
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Belarus, Ukraine, Uzbekistan, Kazakhstan, etc. CIS countries, we offer the following range of services:
• Selection of the most suitable equipment that meets
your requirements, both in technical characteristics
and in price.
• Visit the manufacturers to get acquainted with the
technical process of production of products of interest.
• Registration of all procedures related to the delivery
and customs clearance of products.
• Construction and commissioning works on the object.
• Substantiation of warranty and post-warranty service
of supplied and mounted equipment.
• Conducting staff training to work on the equipment
installed and installed.
• Provision of technical documentation for the equipment
supplied, including the operating manual, passports,
certificates and documentation (DQ-IQ-OQ-PQ) for
validation, FAT, SAT and other necessary documents.
On the basis of this activity, we provide services for
the development and implementation of technological
solutions for the pharmaceutical industry.

Eljunga
125, Laisves Str., Vilnius,
06118, Lithuania
+370 (699) 35-777
info@eljunga.com
www.eljunga.lt
Eljunga 21 рік у бізнесі і відома на ринку як компанія,
що пропонує рішення з обліку пального. Компанія також виробляє датчики температури для використання
в різних сферах застосування, включаючи медичні
холодильники.
Eljunga has been in business for 21 years and is known on
the market as a company offering fuel accounting solutions.
The company also manufactures temperature sensors for
use in a variety of applications, including medical refrigerators.

Hicof Inc.
53, Roosstrasse, Wollerau,
Switzerland
+41 (44) 515-71-13
sales@hicof.com
www.hicof.com
Hicof є інноваційним і динамічним лідером у галузі
серіалізації/Track&Trace. Ми пропонуємо рішення
«під ключ», поєднуючи наше власне програмне забезпечення для керування серійними даними з промисловими лініями виробництва для кодування пакетів та
агрегації серіалізованих ієрархій упаковки. Для клієнта це означає: Одне рішення – Один постачальник –
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Одна відповідальність. Ми працюємо на глобальній
базі з акцентом на фармацевтичну промисловість.
Hicof is the innovative and dynamic technology leader in
the serialization/ Track & Trace industry. We offer turn-key
solutions combining our own serial data management software with industrial production lines for coding of packs
and aggregation of serialized packaging hierarchies. For
the customer this means: One solution – One supplier –
One responsibility. We operate on a global base with a focus
on the pharmaceutical industry.

IMCoPharma
1178/35, Budovatelska Str.,
Bilovec, 74301, Czech Republic
+420 (556) 778-411
+420 (597) 579-513
sales@imcopharma.com
www.imcopharma.com
«IMCoPharma» – це фармацевтична компанія з комплексними послугами, яка займається дослідженням,
комерційною реалізацією і дистрибуцією інноваційних
та у своєму класі найкращих товарів і послуг для клієнтів у країнах СНД. «IMCoPharma» створює торговий
альянс між ЄС та фармацевтичними ринками СНД з
метою поглиблення співпраці, поширення комерційної діяльності та надійного партнерства.
IMCoPharma is a fully-serviced pharmaceutical company
that researches, markets and distributes innovative, bestin-class products and services to its customers within CIS
region. IMCoPharma creates a business alliance between
the EU and CIS pharmaceutical markets, with the objective
of deepening and expanding business activities and developing strong partnership.

Inherent Simplicity Baltic
26-323, K. Petrausko,
Kaunas, LT-44156, Lithuania
+370 (686) 80-4-41
info@isbaltic.com
www.pharmams.com
Ми – міжнародна консалтингова компанія з більш ніж
12-річним досвідом роботи у фармацевтичній галузі.
Ми ідентифікуємо причини основних проблем і даємо
вказівки щодо їх вирішення: збільшити товарообіг,
продажі, доступність, терміни виконання, оптимізувати асортимент. Більше 7000 аптек, а також виробники
та дистриб’ютори (Доктор Редді, Рігла та інші) використовують наш досвід і наші підходи.
We are an international consulting company with more thаn
12 years of experience in the Pharmaceutical industry. We
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identify the causes of core problems and provide directions
for solutions: to increase inventory turns, sales, availability,
due date performance, optimize assortment. Over 7,000
pharmacies, as well as manufacturers and distributors (Dr.
Reddy, Rigla ...) use our experience and our approaches.

Innovative Pharma Baltics, UAB
6-A, Mokslininku Str., Vilnius,
LT-08412, Lithuania
+370 (686) 68-588
info@innovative.lt
www.ipb.lt
Фітотерапія має велике значення – це те, що ми робимо. Поєднуючи безцінний досвід людства з останніми
відкриттями природної медицини, ми розвиваємо
сучасні продукти, збалансовані для сучасної людини.
Саме це дає нам змогу керуватися гаслом нашого підприємства «Природа та наука», оскільки це джерело
добробуту кожного.
Ми - це Innovative Pharma Baltics.
Phytotherapy, that makes difference - it’s what we do. By
combining this priceless experience of mankind with the
latest discoveries of natural medicine we are developing
modern products balanced for a contemporary individual.
This attitude entitles us to be guided by the slogan of our
enterprise «Nature and Science» as this is the source of
the well-being of everyone.
We are Innovative Pharma Baltics.

International Business Management
Solutions
Україна, 04060, м. Київ,
вул. Орловська, 15
15, Orlovska Str., Kyiv, 04060, Ukraine
+38 (067) 340-11-90
info@ibms.com.ua
www.ibms.com.ua
Компанія IBMS надає консалтингові послуги в сфері
Lean (Ощадливого виробництва, Кайдзен).
Наша задача – допомогти українським компаніям
досягти значного зростання прибутку і доходів за
рахунок поліпшення операційних процесів за допомогою впровадження КОНЦЕПЦІЇ LEAN. Застосування
LEAN-підходу в управлінні це, в першу чергу, зміна
мислення, як керівництва, так і співробітників. І ми готові прийняти цей виклик разом з вашою компанією.
60+ успішних проектів
20+ секторів бізнесу
6 країн роботи
IBMS provides consulting services in the area of Lean (Lean
manufacturing, Kaizen).
www.pharmatechexpo.com.ua

Our goal is to help Ukrainian companies to achieve significant growth in profits and revenues by improving operational processes through the LEAN CONCEPT implementation.
Applying of the LEAN-approach in management is a change
in the thinking of both management and employees. And
we are ready to take this challenge together with your company.
60+ successful projects
20+ sectors of business
6 countries of work

KONGPOSH Publications Pvt., LTD
C-19, Commercial Complex,
S.D.A. Market, Opp. I.I.T.
Main Gate New Delhi-110016, India
+91 (11) 268-55-839
kongposhpub@gmail.com
www.kppub.com
KONGPOSH Publications є одним з провідних фармацевтичних видавництв Індії. Наш журнал – The
Pharma Review® – це двомісячне видання на основі
статей, що охоплює різні галузі фармації, включаючи
клінічні випробування, біотехнології, оглядові/дослідні роботи, фітотерапію і багато іншого. Матеріали, що
надходять від видатних фармацевтів з Індії, а також з
інших країн урізноманітнюють наповнення видання.
Цільова аудиторія журналу – спеціалісти, що приймають рішення, менеджмент середньої ланки і наукове
співтовариство. Журнал приймає участь і поширюється більш ніж на 20 виставках і конференціях по всьому
світу щороку.
The Pharma Review® абстрагується та індексується
в International Pharmaceutical Abstract & Chemical
Abstract – USA&Ulrich’s Journal Database – США за
якість свого змісту. Журнал також включений в список
рекомендованих журналів Аптечної ради Індії, а також
в список затверджених журналів UGC.
KONGPOSH Publications is one of the leading Pharma
publishers of India. Our publications are – The Pharma Review® is a Bi-monthly article based journal covering various
fields of pharmacy including Clinical Trials, Biotechnology,
Review/Research papers, Herbal Medicine and much more.
Contributions are received from Eminent pharma personalities from India as well as other countries which helps us
to have a varied and rich content matter. It is widely read by
decision makers, middle management and the academia.
We have participation and distribution in over 20 Expos &
Conferences worldwide each year.
The journal is Abstracted & Indexed in International Pharmaceutical Abstract & Chemical Abstract – USA & Ulrich’s
Journal Database – USA for the quality of its content. The
journal is also listed Recommended journals list of pharmacy Council of India for their approved Institutions and
also in the list of Approved journals by UGC.
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Metronik d.o.o.
9-A, Stegne, Ljubljana,
5360153, Slovenia
+386 (1) 514-08-00
+386 (1) 511-16-35
info@metronik.si
www.metronik.net
Компанія Metronik є надійним і інноваційним постачальником систем автоматизації та IT-рішень для цифровізації промисловості, комп’ютеризованих будівель
і критично важливої інфраструктури. За допомогою
об’єднання наших великих знань в сфері виробництва
і побудови процесів управління за допомогою самих
передових технологій автоматизації та цифровізації,
ми допомагаємо замовникам збільшити їх переваги
перед конкуренцією за рахунок поліпшення управління і контролю процесів, ідентифікації заходів щодо
зниження витрат і розробки заходів щодо оптимізації.
Metronik is a trusted and innovative provider of automation
systems and IT solutions for digitalization of industry, smart
buildings and critical infrastructure. By combining our
extensive knowledge of manufacturing and building management processes with state-of-the-art automation and
digitalization technology, we help our clients increase their
competitive advantage through improved management
and control of their processes, identification of cost-saving
opportunities and development of optimization initiatives.

NARANG MEDICAL LIMITED
46, Narang Tower, Community Centre,
Naraina Industrial Area,
Phase 1, New Delhi, 110028, India
+91 (11) 455-54-000 (100 lines)
+91 (11) 455-54-001
net@narang.com
www.webptc.com
Proven Trade Contacts – щомісячний рекламний журнал медичних продуктів і послуг, який видається з
1992 року і став всесвітньовідомим еталонним журналом медичної техніки та суміжних галузей. Перевірені
торгові контакти доступні в трьох версіях, а саме: в
друкованому вигляді, в режимі он-лайн (www.webptc.
com) і в форматі PDF. Основні рубрики журналу – «Покупці», «Продавці», «Календар подій» і «Лікарня».
Інформація в цих розділах публікується безкоштовно.
Proven Trade Contacts завоював довіру читачів у більш
ніж 125 країнах і щорічно поширюється на великій
кількості виставок по всьому світу.
Proven Trade Contacts, medical products and services
promotional monthly magazine is published since 1992 and
has marked its benchmark all over the world as a renowned
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reference magazine for the medical devices and related
industry. Proven Trade Contacts is available in three versions i.e., Hard Copies, On-line (www.webptc.com) and PDF
formats. The main informative features of the magazine are
Buyers, Sellers, Calendar of Events and Hospital Directory.
The Information under section Buyers, Sellers, Calendar of
Events and Hospital Directory are published free of charge.
Proven Trade Contacts has gained the trust of thousands of
readers in over 125 countries and gets distributed in a good
number of Medical product trade fairs every year in various
countries.

nSoft
88-A, Zalgirio Str., Vilnius,
LT-09303, Lithuania
+370 (655) 106-55
info@nsoft.lt
www.nsoft.lt
nSoft – литовський розробник програмного забезпечення, заснований в 2005 році і успішно працює
на місцевих і міжнародних ринках. nSoft пропонує
систему управління складом, яка автоматизує процес
великомасштабних складів, об’єднуючи управління
процесами, відстеження товарів та інвентаризацію.
nSoft is a Lithuanian software developer founded in 2005
and successfully working in local and international markets. We offer warehouse management system which
automates process of large scale warehouses by unifying
process management, items tracking and inventorization.

Pharma.net.ua, спеціалізований портал
Pharma.net.ua, Specialized web-site
Україна, 04210, м. Київ,
вул. Оболонська набережна, 11,
корпус 1
Build. 1, 11,
Obolonska embankment Str.,
Kyiv, 04210, Ukraine
+380 (44) 428-02-20
editor@pharma.net.ua
www.pharma.net.ua
Перший незалежний фармацевтичний бізнес-портал
Pharma.net.ua спеціалізується на висвітленні новин
українського фармацевтичного ринку та світової фармацевтичної індустрії.
The first independent pharmaceutical business portal
Pharma.net.ua highlights news of Ukrainian pharmaceutical market and of the global pharmaceutical industry.
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ROMMELAG ENGINEERING
16, Fabrikweg, Buchs, 5033,
Switzerland
+41 (62) 834-55-55
mail@rommelag.com
www.rommelag.com/en
Компанія ROMMELAG ENGINEERING – це винахідник
технології видування-наповнення-запаювання (BFS)
і провідний світовий виробник установок bottelpack
для асептичного фасування рідин у фармацевтичній,
хімічній та харчовій промисловості. Спільно з нашими
замовниками ми розробляємо інноваційні пакувальні
рішення відповідно до конкретних вимог. У рамках
післяпродажного обслуговування ми пропонуємо введення в експлуатацію, навчання, техобслуговування,
модернізацію і поставку запчастин.
ROMMELAG ENGINEERING is the worldwide leading manufacturer and supplier of “bottelpack” Blow-Fill-Seal (BFS)
machines for the packaging of sterile liquids for pharmaceutical applications and cosmetics. The bottelpack machines are designed to blow, fill and seal during the same
manufacturing process, which gives the guarantee to keep
the sterility of the products. We develop innovative packaging solutions in collaboration with our customers that are
designed to meet the requirements of individual packaging
tasks. Our after-sales services include installing machines,
running training courses, providing maintenance, making
modifications and supplying spare parts.

SKS
19-A, K.Petrausko Str., Kaunas, LT-44162, Lithuania
+370 (37) 330-220
info@sks.lt
www.pharmamarket.info
www.sks.lt
SKS – компанія інформаційних технологій, з 1996 року
активно працює на ринку аптек, що пропонує створення, установку, моніторинг, консультування та оцінку
інформаційних систем для суб’єктів ринку аптек.
Спеціалізація і багаторічна співпраця з учасниками
аптечного ринку дозволили SKS поділитися накопиченим досвідом і знаннями для ВАШОЇ професійної
діяльності.
EMVS Connector – Платформа для генерації 2D-кодів
FMD.
pharmamarket.info – Платформа інформації для оптовиків ліків.
SKS – information technology company, from 1996 active in
pharmacy market, offering creation, installation, monitoring, consulting and evaluation of information systems for
subjects in pharmacy market.

www.pharmatechexpo.com.ua

Specialization and long-lived cooperation with pharmacy
market members enabled SKS to share accumulated experience and knowledge for YOUR proffesional work.
EMVS Connector – Platform for FMD 2D codes generation,
CMO integration, 2D codes uploading to EMVS.
pharmamarket.info – Platform for medicines wholesale
supply information.

WIPOTEC-OCS GmbH
26, Adam-Hoffmann-Strasse, Kaiserslautern, 67657,
Germany
+49 (631) 341-460
+49 (631) 341-468-690
info@wipotec.com
www.wipotec.com
Представлені торгові марки: WIPOTEC-OCS, WIPOTEC
Weighing Technology.
WIPOTEC-OCS всесвітньовизнаний виробник контрольних динамічних вагів, X-Ray сканерів та систем
Track & Trace. Назва виробника є синонім високої якості, дуже надійних рішень та кваліфікованої технічної
підтримки. Виняткова вертикальна глибина виробництва дозволяє задовольнити будь-які найвимогливіші
потреби клієнтів.
WIPOTEC-OCS is an internationally recognized partner for
efficient checkweighers, catchweighers as well as X-ray
scanners and Track & Trace solutions. The name is synonymous with high quality, very fast solutions and outstanding service. An exceptional vertical range of manufacture
stands for highest flexibility.

World Of Chemicals
Бангалор, Індія
Bangalore, India
+91 (80) 424-87-302
chandralekha@worldofchemicals.com
www.worldofchemicals.com
Worldofchemicals.com - це потужний онлайн-ринок,
який об’єднує все, що пов’язано з хімією і хімічною
промисловістю. Завдяки окремим сегментам корпоративної, академічної, сервісної та медійної діяльності
портал створює глобальне мережеве «універсальне
рішення» для хімічного співтовариства.
Ми перевірене джерело інформації, яке пов’язано з
хімією (база даних 800 000) – виробники, продавці та
дистриб’ютори, наукові дослідження, постачальники
логістичних послуг, консультанти та діяльність основних учасників хімічної галузі.
Worldofchemicals.com is a powerful chemistry driven on23
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line marketplace, connecting everything related to chemistry and chemical industry. With distinct segments for
Chemicals, Corporate, Academic, Services and Media, the
portal creates a globally networked, ‘One Stop Solution,’ for
the chemical fraternity.
We believe in sourcing information related to chemicals
(database of 800,000) – their availability, chemical properties, manufacturers, traders & distributors, academic-related research, logistic service providers, consultants and
activities of major chemical players.

ZETA GmbH
1, Zetaplatz, Lieboch/Graz, 8501, Austria
+43 (313) 6 9010-0
+43 (313) 69-010-9100
office@zeta.com
www.zeta.com
ZETA налічує 520 співробітників, штаб-квартира в
Австрії (Європа) та ще 8 філій, є одним з найбільших
постачальників інженерних, автоматизованих та технологічних процесів у Європі для біофармацевтичних
застосувань. ZETA спеціалізується на проектуванні,
розробці, виробництві, автоматизації та обслуговуванні індивідуальних технологічних рішень для асептичних застосувань. Фахівці ZETA розробляють складні
технологічні рішення від початкової ідеї до введення
в експлуатацію заводу.
ZETA with its 520 employees, headquarter in Austria (Europe) and 8 further branches is one of Europe’s largest providers of engineering, automation and process technology
for biopharmaceutical applications. ZETA is specialized in
designing, engineering, development, manufacturing, automation and maintenance of customized process solutions
for aseptic applications. ZETA’s specialists develop sophisticated technological solutions from the initial idea to the
commissioning of the plant.

Асоціація індійських фармацевтичних
виробників, ГО
Indian pharmaceutical manufacturers
association (ІРМА), Non-governmental
organization
Україна, 03056, м. Київ, вул. В. Гетьмана, 27,
9 поверх, оф. 60
Off. 60, 27, Vadyma Het’mana St.,
Kyiv, 03056, Ukraine
+380 (44) 457-97-22
info@ipma.ua
www.ipma.ua
Асоціація індійських фармацевтичних виробників
(IPMA) об’єднує представництва провідних ін24

дійських виробників фармацевтичної продукції в
Україні.
«Indian pharmaceutical manufacturers association» (ІРМА)
unites representative offices of leading Indian pharmaceutical manufacturers in Ukraine.

Асоціація представників міжнародних
фармацевтичних виробників (AIPM
Ukraine)
Association of representatives of international
pharmaceutical manufacturers (AIPM
Ukraine)
Україна, 01135, м. Київ, вул. Полтавська, 13, оф. 34
Off. 34, 13, Poltavska Str., Kyiv, 01135, Ukraine
+380 (44) 300-14-31
+380 (44) 300-14-32
office@aipm.org.ua
www.aipm.org.ua
Асоціація представників міжнародних фармацевтичних виробників України (AIPM Ukraine) є неприбутковою, неурядовою організацією, яка представляє
професійні та бізнес інтереси міжнародних фармацевтичних виробників, що оперують на ринку України.
Протягом останніх років своєї діяльності Асоціація перетворилась на пізнаваного та незалежного учасника
фармацевтичної громадськості, ставши впливовим
інструментом представництва інтересів міжнародної
фармацевтичної індустрії в Україні. Свою поточну діяльність Асоціація спрямовує на досягнення основної
мети, а саме - перетворення українського фармацевтичного ринку та сектору охорони здоров’я на зрілу
самодостатню систему, побудовану на принципах
загального добра для пацієнтів, суспільства та індустрії, що в практичному розрізі означає забезпечення
та підтримку усіма учасниками ринку відповідності
загальноприйнятим належним практикам (good
practices).
The association of international pharmaceutical manufacturers AIPM Ukraine is a non-profit, non-governmental
organization representing professional and business interests of the international pharmaceutical manufacturers,
operating in Ukraine. In recent years the Association has
become the recognized and independent participant of the
pharmaceutical community, becoming the powerful voice
for representation of the interests of the international
pharmaceutical industry in Ukraine. The current activities of the Association aim to achieve the main goal - to
support development of the Ukrainian Pharmaceutical and
HealthCare market into mature efficient system based on
the principles of common good of patients, society and industry, where the last one means the compliance with the
commonly accepted Good Practices.
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Біола, ПП
Biola, PE
Україна, 79010, м. Львів, вул. Некрасова, 4
4, Nekrasova Str., Lviv, 79010, Ukraine
+380 (32) 244-86-76/77/78
+380 (32) 244-86-76
office@biola-lab.com
www.biola-lab.com
Представлена торгова марка: R-Biopharm AG.
ПП «Біола» працює в області втілення в лабораторну
практику сучасних високоефективних методів контролю якості та безпеки продовольчої сировини, готової
харчової продукції та кормів.
ПП «Біола» – ексклюзивний дистриб’ютор німецької
компанії R-Biopharm AG на Україні.
Компанія R-Biopharm AG – всесвітньовідомий виробник високоякісних тест-систем для аналізу продовольчої сировини, продуктів харчування та кормів.
Ферментативний БіоАналіз, аналіз вітамінів та амінокислот, сліди ксенобіотиків: мікотоксинів, гормонів,
анаболіків, антибіотиків, фікотоксинів, фальсифікації,
ГМО, харчових алергенів, матеріалів ризику та мікробіології. Обладнання, програмне забезпечення,
витратні матеріали та аксесуари.
«Biola» Private Enterprise is working in the field of implementation to laboratory practice of modern high-performance methods of quality and safety control of foodstuffs,
finished food products and feed.
«Biola» Private Enterprise is an exclusive distributor of
German company R-Biopharm AG in Ukraine. The company R-Biopharm AG is a world-known manufacturer of
high quality test systems for analysis of foodstuffs, food
and feed. R-Biopharm Company offers tests for enzymatic
analysis, analysis of vitamins and amino acids, mycotoxins,
hormones, anabolics, antibiotics, ficotoxins, GMOs, food allergens, materials of risk and microbiological research, as
well as equipment, software, expendables and accessories.
«Biola» Private Enterprise conducts consultations and
“turnkey” laboratory equipment.

Блок СіЕрЕс, ТОВ
Block CRS
Україна, 02140, м. Київ, вул. Мишуги, 2
2, Mishugi Str., Kyiv, 02140, Ukraine
+38 (097) 732-97-41
lozovenko@blockcrs.com
www.blockcrs.com
Представлена торгова марка: BLOCK.
Багатонаціональна група компаній BLOCK®, діє в багатьох країнах світу з 1991 року. Ми реалізуємо інвесwww.pharmatechexpo.com.ua

тиційні проекти зі складними технологіями (хай-тек) і
високою якістю (чисті приміщення – clean rooms).
BLOCK® is respected, successful and innovative multi-national corporation with a history of operation in many
countries since 1991. We realise functionally cutting-edge
complete systems for investment, with a focus on advanced
technology (high-tech) and high quality environments
(clean rooms).

Бютлер&Партнер, ТОВ
Butler&Partner, LLC
Україна, 03680, м. Київ, пр-т Академіка Паладіна, 44,
оф. 17
Off. 17, 44, Akademika Palladina Ave., Kyiv, 03680,
Ukraine
+380 (44) 422-61-27
+38 (067) 230-89-76
office@butlerpartner.com
www.butlerpartner.com
Представлені торгові марки: Kinematica, Comas,
Frewitt, Agierre, Dott. Bonapace & Co., Antares Vision,
Brevetti Angela, O.M.A.R., B&D Italia, Bergami, Riera
Nadeu, Food and Pharma Systems FPS, Pharma
Technology, Three-Tec, ZIRBUS Technology.
Швейцарська компанія ТОВ «Бютлер енд Партнер»
пропонує технічні консультації й обладнання та системи для лабораторій і виробництва для фармацевтичної/косметичної, хімічної і харчової галузей.
Ми надаємо рішення та системи «під ключ»:
• Водоочищення і водопідготовка, чистий пар;
• Подрібнення, помел, диспергування;
• Просіювання Змішування, гомогенізація, емульгування, аерування;
• Дозування, транспортування матеріалів;
• Центрифуги, сушки;
• Реактори, шейкери, шейкери-інкубатори;
• Контейнери з нержавіючої сталі;
• Дозування рідин, розлив, закупорка.
• Пакування: блістерні машини, наповнення тюбиків, пакування в саше та стіки, картонажне обладнання.
Butler&Partner LLC is a Swiss technical Consulting company offering Equipment and Systems for laboratory and
production processes in the Pharmaceutical/Cosmetic,
Chemical and Food industry.
We provide solutions and turn-key installations for:
• Water treatment and purification, sterile steam;
• Milling, dispersing;
• Sieving and sifting;
• Mixing, homogenizing, emulsifying and foaming;
• Dosing, feeding, conveying;
• Centrifuges, dryers, fluid bed;
25
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•
•
•
•

Reactors, shakers and shakers-incubators;
Stainless steel drums;
Liquid dosing, filling, capping;
Packaging machines: blister machines, tube filling,
packing into sachets and sticks, cartooning.

Виробники ліків України, Асоціація
Manufacturers of Medications of Ukraine,
Association
Україна, 01001, м. Київ, вул. Костьольна, 7, оф. 11
Off. 11, 7, Kost’ol’na Str.,
Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 278-17-02
office@avlu.org.ua
www.avlu.org.ua
Асоціація «Виробники ліків України» (АВЛУ) об’єднує
провідні вітчизняні підприємства: ПАТ «ФАРМАК»,
ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний
завод», ТДВ «ІНТЕРХІМ», ТОВ «Юрія-Фарм», ПрАТ
«По виробництву інсулінів «ІНДАР», ТОВ СП «СПЕРКО
Україна», які є рівноправними членами.
Асоціація утворена з метою інтеграції зусиль виробників на підвищення ефективності використання їх
професійного, практичного та наукового потенціалу,
матеріальних і фінансових ресурсів для вдосконалення фармацевтичного ринку України. Асоціація
підтримує та захищає інтереси сучасної української
фармацевтичної промисловості, здатної забезпечувати стратегічну незалежність України в питаннях задоволення потреб населення необхідними, доступними,
ефективними лікарськими засобами.
АВЛУ є повноправним членом міжнародної Асоціації
«Ліки для Європи».
Association “Manufacturers of Medications of Ukraine”
(AMMU) unites leading national manufacturers: “Farmak”
JSC, PJSC SIC “Borshchahivskiy Chemical Pharmaceutical
Plant”, “InterChem” SLC, LTD “YURIA-PHARM», PrJSC
“Indar”, “SPERCO UKRAINE” LLC, who are equal members
of the association.
Association was established with the purpose to integration
of Association Members’ efforts aimed at increasing the effectiveness of using their production, professional, practical
and scientific potential, material and financial resources for
the purpose of improving Ukraine’s pharmaceutical market
and meeting, to the fullest possible extent, the demand of
population of Ukrainian population for efficacious, safe and
quality medications.
AMMU is a full member of the Association “Medicines for
Europe”.

ГЕНРІХ, ПП
HENRICH, PE
Україна, 03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 1
1, Zhmerynska Str., Kyiv, 03148, Ukraine
+380 (44) 403-82-50
+380 (44) 403-82-51
s.gotsiy@henrich.com.ua
www.henrich.com.ua
Представлені торгові марки: Markem-Imaje, RN Mark.
ПП Генріх є офіційним представником французької
компанії Markem-Imaje – надійного глобального постачальника рішень у сфері маркування та простеження продукції, який пропонує повний спектр надійних та
інноваційних краплеструменевих, термотрансферних
і лазерних систем маркування, а також обладнання
для друку та нанесення етикеток на продукцію (print
& apply). Наші принтери можуть наносити маркування
різним за складом і кольором чорнилом на кабель, труби, напої та харчові продукти (в тому числі маркування
спеціальним харчовим чорнилом як безпосередньо
харчових продуктів, так і упаковок, що контактують із
ними).
Henrich PE is an official distributor of Markem-Imaje,
French company being a reliable and global marking equipment supplier, which presents the full range of CIJ, thermal
transfer and laser marking systems, print & apply labeling
systems. With our industrial printers, you can mark cable &
wires, pipes, foods & drinks with the inks of different types
and chemical compositions (including mark food or food
contact packaging with the special food inks).

Глобал Транслейшн Сервісез 1+1
Global Translation Services 1+1
Україна, 03115, м. Київ, пр-т Перемоги, 104-Б, оф. 5
Off. 5, 104-B, Peremogy Ave., Kyiv, 03115, Ukraine
+380 (44) 209-65-03
info@gtsoneplusone.com
www.gtsoneplusone.com
Global Translation Services 1+1 – міжнародна перекладацька компанія, що має 11 років досвіду роботи у
сфері медичних письмових та усних перекладів.
За свою практику компанія успішно пройшла ряд міжнародних аудитів з якості перекладів.
Компанії з цього каталогу мають можливість замовити
до 5 сторінок перекладу у ПОДАРУНОК!
Global Translation Services 1+1 is an international translation company having 11 years of experience in the market
of medical translation and interpretation services. Over
the course of its activities, the Company got audited for the
quality of its translation services by international auditors on
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several occasions. The companies in this catalogue may order up to 5 pages of translation on a free basis as a BONUS!

ЄВРОДЖЕТ, ТОВ
Eurojet, LTD
Україна, 07400, Київська область,
м. Бровари, вул. Лісова, 2, оф. 150
Off. 150, 2, Lisova Str., Brovary, Кyiv region, 07400,
Ukraine
+380 (44) 593-16-60
+380 (44) 593-16-67
info@eurojet.com.ua
www.eurojet.com.ua
Представлені торгові марки: Etipack, Softgroup,
Koenig&Bauer Coding (ex KBA Metronic), Solaris Laser,
Carl Valentin, Nemesis, inc.jet.
Рішення для серіалізації та відстеження (track&trace)
в фармацевтичному виробництві.
Сучасні системи маркування та етикетування на будьякі види упаковки: краплеструменеві та лазерні маркувальники, термотрансферні принтери, аплікатори
самоклеючих етикеток.
Контроль ваги та металодетектори.
Повне гарантійне та післягарантійне обслуговування.
Поставки витратних матеріалів.
Serialization and track&trace solutions for pharmaceutical
industry.
Modern marking and labeling systems for all types of
packaging: ink-jet and laser marking machines, thermal
transfer printers, self-adhesive label applicators.
Weight control and metal detectors.
Full warranty and after-sales service. Supplies.

ІВК ЛеоКон Груп, ТОВ
EMC Leocon Group, LLC
Україна, 03061, м. Київ, вул. Пост-Волинська, 5
5, Post-Volynska Str., Kyiv, 03061, Ukraine
+380 (44) 404-85-64
info@leocongroup.com.ua
www.leocon-group.com.ua
Представлена торгова марка: LeoCon Group.
Інженерно-виробнича компанія LeoCon Group є виробником і постачальником елементів, конструкцій і
устаткування для «чистих приміщень» і пропонує повністю інтегровану гаму продукції і послуг з реалізації
проектів в області «чистих» технологій «під ключ».
Власна виробнича база, професійний колектив і тісна
співпраця з провідними європейськими проектними
компаніями і виробниками технологічного обладнанwww.pharmatechexpo.com.ua

ня, дозволяють вирішувати будь-які поставлені перед
нами завдання. На підприємстві впроваджена система
якості, згідно з міжнародними стандартами ISO 9001:
2008, підтверджена органом сертифікації TUV SUD.
Engineering and manufacturing company LeoCon Group is
a manufacturer and supplier of elements, structures and
equipment for «clean rooms» and offers a fully integrated
range of products and services for the implementation of
projects in the field of «clean» technologies on turnkey
basis. Our own production, professional team and close
cooperation with leading European design companies and
manufacturers of technological equipment, allow us to
solve any tasks assigned to us. The company has implemented a quality system in accordance with international
standards ISO 9001: 2008, confirmed by the certification
authority TUV SUD.

КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, ТОВ
Kabelfarmtehnika, LTD
Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Первомайська, 68
68, Pervomayska Str., Cherkassy, 18000, Ukraine
+38 (067) 754-30-65
technotok@ua.fm
www.kft2.com.ua
Розробка і виробництво обладнання для фармацевтичної промисловості. Реактори для мазей, кремів і
супозиторної маси. Гомогенізатори. Ємкісне обладнання для ін’єкційних розчинів з магнітною мішалкою. Дозатори для м’яких лікарських форм, сиропів,
розчинів і косметичної глини. Біконусні змішувачі для
сипучих продуктів. Касети для ампул.
Development and production of equipment for the pharmaceutical industry. Reactors for ointments, creams and suppository mass. Homogenizers. Capacitive equipment for
injection solutions with a magnetic stirrer. Dosers for soft
medicinal forms, syrups, solutions and cosmetic clay. Biconical mixers for bulk products. Cassettes for ampoules.

Казахстанский Фармацевтический
Вестник
The Kazakhstan Pharmaceutical Herald
Казахстан, 050042, м. Алмати,
вул. Жандосова, 98, оф. 603
Off. 603, Zhandosov Str. 98, Almaty, 050042, Kazakhstan
+7 (727) 385-85-69, 393-67-45
vestnik@pharmnews.kz
kfv@inbox.ru
www.pharmnews.kz
Спеціалізоване електронне видання для учасників
сфери обігу ЛЗ. У газеті публікуються матеріали з про27
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блематики фармбізнесу, забезпечення ліками; аналітичні огляди; НПА; клінічний досвід застосування
ЛЗ, а також зарубіжний досвід організації медичної та
лікарської допомоги, ведення фармбізнесу. Видання
виходить з листопада 1995 року, два рази на місяць.
З 2019 року розповсюджується за передплатою в
електронному вигляді. Сайт «pharmnews.kz» – один
з кращих професійних фармацевтичних веб-ресурсів
СНД, що висвітлює світові і республіканські новини
фармації та охорони здоров’я; оперативну та актуальну інформацію.
The specialized periodical for participants of the sphere
of medicine circulation. The content includes issues of the
pharmaceutical business, medicine coverage, analytical
reviews, laws, clinical experience in using drugs, together
with the foreign experience of the medical and medicine
help organization, and management of the pharmaceutical business. The periodical is issued from November
1995, two times per month, and since 2019 distributed by
subscription in electronic form. Website is a professional
internet-resource with news of pharmacy and to-date information.

Карбіон, ТОВ
Karbion, LLC
Україна, 61174, м. Харків, пр-т Перемоги, 79, кв. 10
Flat 10, 79, Peremogy Ave., Kharkiv, 61174, Ukraine
+38 (067) 540-47-82
777sunalex@gmail.com
www.karbion.com.ua
ТОВ Карбіон виконує розробку, виробництво, сервісне
обслуговування термоконтейнерів різних ємностей
(5-150 літрів) для транспортування термолабільних
субстанцій та готової продукції фармацевтичних підприємств. Контрольовані діапазони [2—8] ºС, [5—15] ºС,
[15—25] ºС підтримуються від 24 до 72 годин в діапазоні температур від -40 ºС до +40 ºС. Контейнер
може бути обладнаний сиcтемою контролю режиму
транспортування з виводом даних на LCD-дисплей, їх
записом на SD-карту та друком на чек.
Karbion LLC carries out production, service of thermal
containers of various capacity (5—150 L) for transportation
of heat-sensitive substances and finished products of pharmaceutical companies. Controlled ranges 2—8ºС, 5—15ºС,
15—25ºС maintained from 24 to 72 hours in the range of
external temperatures from -40ºС till +40ºС. The monitoring system of transportation mode can be built into the
container with data output on the LCD display, their record
on the SD card and listing on the check.

КІТМЕД, ВФ, ТОВ
CITMED, LTD
Україна, 03049, м. Київ, а/с – 61
P.O. box – 61, Kyiv, 03049, Ukraine
+380 (44) 277-40-19
+380 (44) 236-88-59
+380 (44) 277-85-69
office@citmed.kiev.ua
Представлені торгові марки: NITRITEX, BIOCLEAN,
INDUTEX, CONTEC, TEXWIPE, HYDROFLEX, BERKSHIRE,
BAG Healthcare, MESALAB, STERIM, STERISTAR.
Є ексклюзивним представником NITRITEX в Україні та
виконує поставки захисного одягу для роботи з цитостатиками та матеріалів (серветки, липкі килимки,
папір), одноразового та багаторазового одягу (комбінезони, рукавички, маски, бахіли), черевиків, окулярів
для чистих приміщень класу 100 (А/В). Є ексклюзивним представником BAG Healthcare GMBH MESALAB,
STERIM, STERISTAR постачає біологічні індикатори
для проведення контролю процесів стерилізації рідин,
хімічні індикатори, індикатори радіаційної стерилізації, індикаторні наклейки. Постачає серветки, CONTEC
INC HYDROFLEX (TEXWIPE, BERKSHIRE прибиральний
інвентар) CONTEC INC HYDROFLEX (возики з нержавіючої сталі, тримачі мопів, мопи) та матеріали для
відбору проб CONTEC INC HYDROFLEX (TEXWIPE,
BERKSHIRE при валідації очисток серветки, сваби).
Рулони пакети для стерилізації.
Cleanroom goods:
• Coveralls, Overboot, Mask (NITRITEX, INDUTEX)
• Wipers, CONTEC (TEXWIPE, NITRITEX, HYDROFLEX,
BERKSHIRE)
• mopping systems (CONTEC, HYDROFLEX)
• swabs (TEXWIPE, CONTEC, BERKSHIRE)
• chemical and biological indicators for sterilization process validation (BOWI DICK, HELIX TEST)
• Cleanroom Mats NITRITEX
• Cleanroom Google
• Cleanroom gloves ISO 4
• GMP Grade A/B

Мир упаковки, журнал
The World of Packaging, magazine
Україна, 02166, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф. 602
Off. 602, 18/7, Kutuzov Str., Kyiv, 02166, Ukraine
+380 (44) 502-1-40
marko@mirupak.kiev.ua
www.packaging.com.ua
Журнал «Світ пакування» - досліджує ринок і технології пакування. Єдине в Україні спеціалізоване видання,
присвячене вивченню маркетингового аспекту роз-
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витку пакувального та полімерного бізнесу. Видається
з 1998 року. Періодичність: 6 разів на рік. Мова: російська, англійська.
Поширення: виставки, передплата, цільова розсилка.
Географія: Україна, Росія, ЄС.
Видавець: медіа-агентство «Марко Пак».
The World of Packaging Magazine research a market of
packaging and technologies of packing. Unique specialized
edition in Ukraine which have goal to explore the development of packing and polymeric business from the part of
marketing aspect.
Publishing from 1998. Periodicity: 6 time per a year.
Distribution: Direct delivering for key producers, trade
fairs, conferences, subscription.
Publisher – Marko Pack Agency.

Михаил Курако, ТОВ
Michael Kurako, LTD
Україна, 01001, м. Київ,
вул. Лютеранська, 3, оф. 11
Off. 11, 3, Luteranska Str.,
Kyiv, 01001, Ukraine
+380 (44) 278-57-45
+380 (44) 270-56-17
kurako@kurako.com
www.kurako.com
«Михаил Курако» – постачальник технологічного та
пакувального обладнання для фармацевтичної, харчової, косметичної промисловостей провідних світових виробників:
• Bohle: повний комплект обладнання для виробництва твердих форм у фармацевтичному виробництві (змішувачі-гранулятори, компактери,
коатери, системи навігації);
• Korsch: різні типи пігулок пресів для (від одна
пуасонних, до роторних. Продуктивністю мільйон
таблеток на годину і вище. Преси здатні виробляти таблетку будь-якої форми, а також: одна/двох/
трьох/чотирьох/п’яти слойну таблетку або таблетку в таблетці);
• Optima pharma: (Inova, Klee, Kugler, Metall +
Plastic) обладнання і комплектні лінії для асептичного і не асептичного наповнення і закриття
шприців, картриджів, флаконів, (з рідкими, ліофільними і сипучими продуктами);
• Waldner: (вакуумні та сушильні шафи, змішувальні
реактори);
• Sarong: (упаковка супозиторіїв, юніт доз і виробництво плівки для наповнення супозиторіїв);
• Seidenader: (інспекційні машини: як напівавтоматичні, так і повністю автоматичні з інтегрованими
системами перевірки об’єктів на герметичність);
• Traxeed: (устаткування і програмне забезпечення
для серіалізації і агрегації (Track&Trace));
www.pharmatechexpo.com.ua

•

Dividella AG: обладнання для упаковки різних
фармацевтичних продуктів з верхнім і бічним
вкладенням, в одну пачку, з формуванням пачки;
• Mediseal: Обладнання (блистерні, картонажні машини і машини для упаковки в пакети типу саше
або стік);
• GUK: (фальцевальні машини);
• NETZSCH Vakumix: (обладнання для виробництва
в’язких однорідних товарів, подрібнення до наночастинок і багато іншого);
• Enflex: (упаковка сипучих, в’язких і штучних продуктів в пакетики);
• Belimed: (мийні машини і парові стерилізатори);
• MG2: капсулонаповнюючі машини роторного типу
від лабораторних до високошвидкісних.
«Михаил Курако» надає повний спектр сервісних послуг як в гарантійний, так і післягарантійний період
російськомовними фахівцями.
Mikhail Kurako is a supplier of technological and packaging
equipment for the pharmaceutical, food and cosmetic industries of the world’s leading manufacturers:
• Bohle: a complete set of equipment for the production of solid forms in pharmaceutical production
(mixers-granulators, compactors, coaters, moving
systems);
• Korsch: Various types of tablet presses for (from one
punch to rotary, with a capacity of one million tablets
per hour and up.) Presses capable of producing a tablet of any shape, as well as one / two / three / four /
five-layer tablet or tablet in a tablet);
• Optima pharma: (Inova, Klee, Kugler, Metall + Plastic) Equipment and complete lines for aseptic and
non-aseptic filling and closing of syringes, cartridges,
bottles (with liquid, lyophilic and loose products);
• Waldner: (vacuum and drying cabinets, mixing reactors);
• Sarong: (packaging of suppositories, unit dose and
production of a film for filling suppositories);
• Seidenader: (Inspection machines: both semi-automatic and fully automatic with integrated leak testing
systems.)
• Traxeed: Equipment and software for serialization and
aggregation (Track&Trace);
• Dividella AG: The equipment for packing various pharmaceutical products with top and side attachments, in
one bundle, with the formation of a pack;
• Mediseal: Equipment (blister, cardboard and packaging
machines in sachets or stick bags),
• GUK: (folding machines);
• NETZSCH Vakumix: (equipment for the production of
viscous homogeneous products, grinding to nanoparticles and many others);
• Enflex: (packing of loose, viscous and piece products
in bags);
• Belimed: (washing machines and steam sterilizers);
• MG2: capsule filling machines rotary type from laboratory to high-speed.
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“Michael Kurako” provides a full range of services both in
the warranty and post warranty period by Russian-speaking specialists.

Міжнародна школа технічного
законодавства та управління якістю,
Навчально-методичний центр, ТОВ
International School of Technical Legislation
and Quality Management, Training and
Methodical Center, LTD
Україна, 01133, м. Київ, вул. Антоновича, 66
66, Antonovich Str., Kyiv, 01133, Ukraine
+380 (44) 587-61-19
+380 (44) 200-80-97
management@istl.org.ua
www.istl.org
Представлена торгова марка: ISTL®.
Основним завданням Міжнародної школи технічного
законодавства і управління якістю є консалтинг в
області Європейського технічного законодавства,
Директив ЄС, технічних регламентів, стандартів і
правил; розробка систем менеджменту і підготовки
їх до акредитації та сертифікації, а також навчання і
сертифікація спеціалістів підприємств відповідно до
рівня європейської визнаної кваліфікації.
The main task of the International School of Technical
Law and Quality Management is consulting in the field of
European technical legislation, EU Directives, technical
regulations, standards and rules; development of management systems and their preparation for accreditation and
certification, as well as training and certification of specialists of enterprises in accordance with the level of European
recognized qualifications.

МКТ-КОМЮНІКЕЙШН
MKT-COMMUNICATION
Україна, 04111, м. Київ, вул. Д. Щербаківьского, 45-А
45-А, D.Scherbakivskogo Str., Kyiv, 04111, Ukraine
+380 (44) 400-33-06
+380 (44) 400-33-44
fine@mkt.com.ua
www.mkt.com.ua
Представлена торгова марка: CEIA.
Офіційний представник італійської компанії CEIA – виробника індустріальних металодетекторів для фармацевтичної галузі.
Authorized representative of Italian producer CEIA – industrial metal detectors for pharmaceutical industry.
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Національна медична академія
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Shupyk National Medical Academy of
Postgraduate Education
Україна, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9
9, Dorohozhyts’ka Str., Kyiv, 04112, Ukraine
+380 (44) 205-48-27
+380 (44) 205-49-46
office@nmapo.edu.ua
www.nmapo.edu.ua
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика — провідний заклад післядипломної освіти, заснований у 1918 році, що забезпечує навчання лікарів і провізорів в інтернатурі та на циклах
спеціалізації, здійснює підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти у докторантурі
та аспірантурі, проводить підвищення кваліфікації лікарів, провізорів, молодших медичних спеціалістів та
фармацевтів, у тому числі іноземців з понад 40 країн
світу. П’ять факультетів, три навчально-наукові інститути, які об’єднують 81 кафедру, ефективно поєднують
освітній процес з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для сфери охорони здоров’я, наукову,
науково-технічну та інноваційну діяльність з лікувально-діагностичною роботою. Викладання провадиться
українською, російською та англійською мовами.
Заклад бере участь у процесі реформування сфери
охорони здоров’я України: позицію експертів - працівників НМАПО імені П. Л. Шупика враховують на найвищому державному рівні. У 2018 році Академія була
ресертифікована за стандартом якості ISO 9001:2015 та
отримала сертифікат рівня Recognised for Excellence 5
star Європейського Фонду Управління Якістю (EFQM).
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education is a leading institution of postgraduate education, which
was founded in 1918. It provides training of physicians and
pharmacists in internship and on professional specialization courses; trains academic staff at the third (scientific
and educational) and scientific levels of higher education
on doctoral and postgraduate courses; provides advanced
training for physicians, pharmacists and paramedical
personnel, including foreign nationals from more than
40 countries of the world. Five faculties, three academic
and research institutes, which consist of 81 departments
effectively combine teaching and advanced training of specialists for health care, scientific, research-and-technology
and innovative activity with diagnostic and treatment work.
Teaching is performed in Ukrainian, Russian and English.
The institution participates in the health care system reforming in Ukraine: the position of NMAPE experts is taken
into account at the highest state level. In 2018, the Academy was recertified under ISO 9001:2015 standards and
received the Recognized for Excellence 5 Star Certificate of
the European Foundation for Quality Management (EFQM).
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Новафілтер Технолоджі
Novafilter Technology
Україна, 02140, м. Київ,
пр-т Григоренка, 36-А, оф. 129
Off. 129, 36-A, Grygorenka Ave.,
Kyiv, 02140, Ukraine
+380 (44) 575-10-42
rad.yuriy@gmail.com
www.novafilter.tech
Представлена торгова марка: Cobetter.
Інжинірингова і торгівельна компанія по розробці широкого кола фільтраційних рішень у фармацевтичній,
біотехнологічній та харчовій промисловості. Офіційний представник і постачальник продукції компанії
Cobetter Filtration в Україні.
Продукція – високоякісні фільтри-картриджі, капсули,
мішки, фільтротримачі для попередньої та стерилізуючої фільтрації рідин і газів.
Engineering and sales Company dealing with elaborating
of wide range of filtration solutions in pharmaceutical,
biotechnological and F&B industries. Official distributor of
Cobetter Filtration Company in Ukraine.
Products: high quality filters cartridges, capsules, bags and
housings for them for pre-and sterilizing liquid and gas
filtration.

Новини GMP
GMP News
R1D1 Office House, Roztylská 1860/1, 148 00, Prague 11,
Czech Republic
+420 (603) 271-178
info@gmpnews.net
www.gmpnews.ru
Міжнародний інформаційний проект «Новини GMP» –
багатомовний майданчик, що сполучає в собі новини
подій та новинні інтернет ресурси, а також друковані
видання, основною метою яких є «Презентація фармацевтичної галузі Росії, країн ЄАЕС і СНД на глобальних ринках».
Проект «Новини GMP» дозволяє швидко і ефективно
використовувати сучасні канали поширення інформації про розвиток і модернізацію фармацевтичної
промисловості, створенні нових фармпідприємств,
регуляторних принципах, законодавстві, освіті, дослідженнях і розробках.
International information project GMP News (Новости
GMP) is a multilingual platform that combines news and
event-based Internet resources as well as print publications whose main purpose is “Presentation of the pharmaceutical industry of Russia, the EEU countries and the CIS
on the global markets”.
www.pharmatechexpo.com.ua

The GMP News project allows you to quickly and efficiently
use modern channels for disseminating information about
the development and modernization of the pharmaceutical
industry, the creation of new pharmaceutical companies,
regulatory principles, legislation, education, research and
development.

ОМАГ С.Р.Л.
OMAG S.R.L.
Україна, 04210, м. Київ,
пр-т Героїв Сталінграда, 20-А
42/A, Via. G. Santi, Gradara (PU), 61012, Italy
+380 (44) 537-65-47
+39 (0541) 95-08-54
omag@omag.com.ua
www.omag-pack.com
Починаючи з 1975 року компанія «ОМАГ С.Р.Л.» виробляє пакувальне обладнання (вертикальні та горизонтальні автомати) для фармацевтичної, харчової, хімічної, косметичної та інших галузей промисловості для
фасування порошкоподібних, гранульованих, сипких,
пастоподібних продуктів та рідин у 3-х, 4-х шовні пакетики, упаковку «стік» та фасування медичних капсул
і таблеток в упаковку «стріп».
Більш 40 років в країнах СНД працюють представництва компанії «ОМАГ С.Р.Л.» – в Україні (м. Київ) та
Росії (м. Москва). Широка референція обладнання в
усьому світі.
Since 1975 the company “OMAG S.r.l.” (Italy) manufactures
packaging equipment (vertical and horizontal packaging
machines) for pharmaceutical, food, chemical, cosmetic
and other branches of industry to pack powder-like, granular, dry, paste-like and liquid products in 3-seam, 4-seam
sachets, packet “stick”, medical capsules and tablets in
packet “strip”.
More than 30 years “OMAG S.r.l.” is presented at CIS countries market by Ukrainian (Kiev) and Russian (Moscow)
representative offices. Wide reference of equipment in all
the world.

Салютіс Прінт
Salutis Print
Україна, 04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3
3, Pivnichno-Syrets’ka Str., Kyiv, 04136, Ukraine
+380 (44) 592-45-56
+380 (44) 223- 66-77
office@salutis.com.ua
www.salutis.ua
Компанія більше 17 років на ринку поліграфічних
послуг. Дизайн-студія та друкарня повного циклу:
розробка дизайну будь-якого виду складності, до31
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друкарська підготовка, офсетний та цифровий друк,
післядрукарська обробка. Виготовлення різноманітної
поліграфічної продукції від візитівок до каталогів та
різних POS-матеріалів. Спеціалізація — робота з фармацевтичними компаніями та медичними закладами.
The company more then 17 years is working as the print
house and design studio. Design any kind of difficulty,
prepress, offset and digital printing. Productions: booklets,
books, catalogues, visit cards, notebooks, POS-materials.
Specialization - cooperation with pharmaceutical companies and medical institutions.

СВС-АРТА, ТОВ
SVS-ARTA, LTD
Україна, 18000, м. Черкаси, вул. Золотоніська, 2
2, Zolotonoshskaya Str., Cherkasy, 18000, Ukraine
+380 (472) 56-10-44
Skl-v@i.ua
www.Svs-arta.com.ua
Виготовляємо та монтуємо «чисті кімнати» під ключ.
Виготовляємо та монтуємо вентиляційні системи.Виготовляємо кліматичні камери різних розмірів. Виготовляємо ламінарні установки також різних розмірів.
Виготовляємо фільтробокси, шлюзи передавальні,
світильники, дестратифікатори. Виготовляємо та
встановлюємо вікна та двері для «чистих кімнат»
We produce and install turnkey «clean rooms». We manufacture and install ventilation systems. We manufacture climatic chambers of any size. We also manufacture laminar
installations of various sizes. We manufacture filter boxes,
transmitting gateways, light destratifiers. We manufacture
and install windows and doors for clean rooms.

СЛАВЕНА, Типографія
SLAVENA, Printing company
Україна, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, 3
3, Biologicha Str., Kharkiv, 61030, Ukraine
+38 (067) 562-19-33
info@slavena.com.ua
www.Slavena.com.ua
Типографія «СЛАВЕНА» працює на поліграфічному
ринку с 1999 року, а це означає двадцять років досвіду
набуття нових клієнтів та справжніх друзів з них.
Ми є типографією повного циклу. Виготовляємо
картонну упаковку, інструкції, етикетки, вкладиші та
тримачі для підприємств фармацевтичної галузі. Ми
цінуємо кожного клієнта та пропонуємо вигідні умови
співпраці.
Типографія «СЛАВЕНА» – ДОСКОНАЛІСТЬ У ВСЬОМУ!
Printing company SLAVENA has been operating on the
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printing market since 1999. It means twenty years of experience, acquiring new customers and a high percent of real
friends among them.
We are a full-cycle printing company that produce cardboard boxes, instructions, labels, liners, holders for pharmaceutical companies. We appreciate every client and offer
the best conditions for cooperation.
Printing company “SLAVENA” – PERFECTION IN
EVERYTHING!

СП КБТ, ТОВ
SP KBT, LLC
Україна, 03058, м. Київ, вул. Миколи Голего, 18
18, Mykoly Golego Str., Kyiv, 03058, Ukraine
+380 (44) 453-04-78
+380 (44) 453-04-81
Kbt@i.kiev.ua
www.kbt.com.ua
Представлені торгові марки: PPS Pfennig Profi
System, NILFISK.
Інноваційні системи прибирання та дезінфекції чистих
приміщень, офісних та виробничих зон.
Ексклюзивний представник PPS GmbH та DASTEX
(Німеччина) в Україні та країнах СНД – системи для
прибирання чистих приміщень у відповідності до
стандартів GMP. Офіційний партнер концерну NILFISK
A/S (Данія/США) – спеціалізовані промислові пилососи та вакуумні системи, підлогомийні та підмітальні
машини.
Innovative cleaning and disinfection systems for clean
rooms, offices and production areas. The exclusive PPS
GmbH and DASTEX (Germany) representative in Ukraine
and CIS countries - systems for clean rooms cleaning in
accordance with GMP standards. Official NILFISK A/S
(Denmark/USA) partner - specialized industrial vacuum
cleaners and vacuum systems, floor cleaning machines.

Стандарти Технології Розвиток, ТОВ
Standards Technologies Development, LTD
Україна, 02095, м. Київ, вул. Княжий затон, 21, оф. 13
Off. 13, 21, Knyazhiy Zaton Str.,
Kyiv, 02095, Ukraine
+380 (44) 221-93-83
info@sttd.com.ua
www.sttd.com.ua
Навчання керівників структурних підрозділів, фахівців, діяльність яких пов`язана з впливом на навколишнє середовище: утворення відходів та поводження з ними, утворення скидів забруднюючих речовин,
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ферне повітря та обслуговування систем забезпечення виробництва.
Training of heads of structural units and specialists whose
activities are related to environmental impact: waste generation and handling, pollution discharges, emission of
pollutants into the air and the maintenance of production
systems.

Стройторгсервіс, ПП
Stroytorgservis, SE
Україна, 49019, м. Дніпро, вул. Ак. Бєлолюбського, 70
70, Beloyubsky Str., Dnipro, 49019, Ukraine
+38 (095) 000-69-59
+38 (067) 610-25-28
info@stprom.com.ua
www.stprom.com.ua
Основні види діяльності нашого підприємства – виробництво нестандартного обладнання для фармацевтичної, хімічної та харчової промисловості, а також
металоконструкції будь-якої складності.
На підприємстві є своє власне конструкторське бюро,
яке розробляє всю технічну документацію на виготовлений виріб і відстежує процес виготовлення від
моменту запуску у виробництво до відвантаження
готового виробу.
The main kind of activities of our company are the production of non-standard equipment for the pharmaceutical,
chemical and food industries, as well as metal structures
of any complexity. The company has its own design bureau,
which develops all the technical documentation for the
manufactured product and monitors the manufacturing
process from the moment of launching into production to
the shipment of the finished product.

Технопролаб, ТОВ
Teсhnoprolab, LLC
Україна, 04080, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 73
73, Kostyantynivska Str.,
Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 501-74-15
+380 (44) 501-74-20
info@technoprolab.com.ua
www.coleparmer.com
www.ellab.com
Представлені торгові марки: Cole-Parmer, Masterflex,
ISMATEC, ELLAB A/S., Lighhouse Wordwide Solutions.

нічних рішень від світових виробників до вітчизняних
фармацевтичних технологій.
Ellab A/S (Данія) – є провідним виробником комплексних рішень для термічної валідації для фармацевтичної, харчової, медичної та інших галузей промисловості, де термічна обробка передбачає безпеку,
економію енергії, поліпшення якості та оптимізацію.
Ellab пропонує як бездротові реєстратори даних, так і
дротові системи термопар для високоточної та надійної валідації.
Індикаторні прилади для безперервного моніторингу
температури та тиску всередині обладнання, з візуалізацією, архівуванням та збереженням даних.
Masterflex, Ismatec (США) – перистальтичні насоси
для точного дозування, перекачування та змішування
розчинів та мазей. Функції зовнішнього управління та
калібрування. Широкий вибір комплектацій. Багаторічний досвід.
Lighhouse Wordwide Solutions (США) – лічильники
часток в повітрі та розчинах, аспіраційні мікробіологічні пробовідбірники для кваліфікації та валідації.
Автоматизовані системи безперервного моніторингу
часток, температури, вологості, перепаду тиску, мікробіології та інших параметрів.
ТОВ «Технопролаб» надає послуги з: сервісного обслуговування, калібрування, ремонту, монтажу, налагоджуванню, модернізації, кваліфікації та валідації,
консультацій, навчальних тренінгів.
Technoprolab LLC our goal is professional integration modern technician solutions from world’s manufactures for
local pharmaceutical technology.
Ellab A/S (Denmark) is the leading manufacturer of complete Thermal Validation Solutions for food, pharmaceutical, medical and other industries where thermal processing involves safety, energy savings, improvement of quality,
and optimization. Ellab offers both wireless data loggers
and wired thermocouple systems for highly accurate and
reliable validation.
Indісating devices for continuous monitoring of temperature and pressure inside the equipment with displaying,
archiving and storage of data.
Masterflex, Ismatec (USA) – Peristaltic pumps for accurate
dosing, pumping and mixing of liquids and ointments. Features external control (remotely) and calibration. External
control and calibration functions. A wide selection of models and equipment. Many years of experience.
Lighhouse Wordwide Solutions (USA) – Airborne particle
counters, particle counters in liquids, aspirated microbiological samplers for training and validation. Automated
systems for continuous monitoring of particles, temperature, humidity, differential pressure, microbiology and
other parameters.
Technoprolab LLC provides services in: service, calibration,
repair, installation, adjustment, upgrate, qualification and
validation, training.

ТОВ «Технопролаб»
Наша мета – це професійна інтеграція сучасних техwww.pharmatechexpo.com.ua
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Український Науковий Інститут
Сертифікації, ТОВ
Ukrainian Scientific Institute
of Certification, LTD

Український науковий фармакопейний
центр якості лікарських засобів, ДП
Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Centre
for Quality of Medicines, SE

Україна, 04053, м. Київ,
вул. Кудрявський узвіз, 7, оф. 320
Off. 320, 7, Kudryavsky uzviz Str.,
Kyiv, 04053, Ukraine
office@uni-cert.ua
www.uni-cert.ua
www.facebook.com/unicert.ua

Україна, 61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 33
33, Astronomichna Str., Kharkiv, 61085, Ukraine
+380 (57) 719-06-05
+380 (57) 719-06-06
+380 (57) 719-93-83
phukr@phukr.kharkov.ua
www.sphu.org

Український Науковий Інститут Сертифікації є призначеним органом з оцінки відповідності медичних
виробів і медичних виробів для діагностики in-vitro,
сертифікації систем управління якістю ISO 9001, ISO
13485, оцінці технічної документації при процедурі
«Самодекларування».
Більше, ніж 300 міжнародних виробників медичних
виробів надали свою довіру, тому що:
• в команді 23 фахівця, з яких 8 штатних і 6 позаштатних аудиторів;
• проведено більше 350 аудитів в 32 країнах;
• експертиза документів і аудит проводиться англійською, німецькою, українською та російською
мовами;
• укладені договори про визнання ЄС-сертифікатів
з 18 провідними європейськими нотифікованими
органами.

Напрямки діяльності підприємства:
• розробка Державної Фармакопеї України;
• атестація Фармакопейних стандартних зразків;
• контроль якості лікарських засобів;
• Програма професійного тестування лабораторій;
• валідація аналітичних методик та технологічного
процесу;
• метрологічна оцінка контролю якості результатів
аналізу;
• навчання персоналу та підвищення кваліфікації;
• науково-видавнича діяльність.

The Ukrainian Scientific Institute of Certification is a Ukrainian national notified body with accreditation according to
ISO 9001, ISO 13485 for conformity assessment of medical
devices and medical devices for diagnostics in-vitro, assessment of the technical documentation (Technical file)
for national requirements to “self-declaration” procedure.
We are trusted by more than 300 international medical device manufacturers since:
• Our team consists of 23 experts, including 8 full-time
auditors and 6 freelance auditors;
• Our experience is more than 350 audits in 32 countries;
• We perform assessment of documents and audits in
Ukrainian, Russian, English and German languages;
• We have entered into Agreements on recognition of
conformity assessment results with 18 leading European notified bodies.

Areas of business:
• the State Pharmacopoeia of Ukraine development;
• pharmacopoeial reference standards certification;
• LAB quality control of medicines;
• Proficiency testing program for laboratories of quality
control of medicines;
• analytical methods and technological processes validation;
• metrological quality control evaluation of the measurement results;
• staff or personnel training and professional development;
• scientific publishing activity.

Український фармацевтичний інститут
якості, ДП (ДП «УФІЯ»)
Ukrainian Pharmaceutical Quality Institute,
SE (SE «UPQI»)
Україна, 02160, м. Київ, пр-т Соборності, 7-А, оф. 404
Off. 404, 7-A, Sobornosti Ave., Kyiv, 02160, Ukraine
+380 (44) 296-37-01
office@gmpcenter.org.ua
www.gmpcenter.org.ua
ДП «УФІЯ» є державним унітарним комерційним підприємством, заснованим на державній власності, яке
діє в сфері державного контролю якості лікарських
засобів в межах, передбачених Законом України «Про
лікарські засоби», іншими нормативно-правовими
актами і підзвітний у своїй функціональній діяльності
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органу управління - Державній службі України з лікарських засобів і контролю за наркотиками.

Scientific,
MACHEREY-NAGEL,
Chemicals, Stuart.

SE “UPQI” is a state-owned unitary commercial enterprise
based on state ownership that operates in the field of state
control of the quality of medicinal products within the limits
stipulated by the Law of Ukraine «On Medicines», other
normative-legal acts and is accountable in its functional
the activities of the governing body - the State Service of
Ukraine for Drugs and Drug Control.

ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ»
Реалізує продукцію UOSlab®:
• лабораторні меблі;
• сушильні шафи,
• стерилізатори сухоповітряні;
• вакуумні сушильні шафи;
• реактори високого тиску;
• магнітні та верхньопривідні мішалки;
• шейкери лабораторні;
Пропонує зі складу у Києві, або під замовлення:
• хімічні реактиви та розчинники;
• лабораторний посуд і тару;
• силікагель, пластини для ТШХ, експрес-тести та
витратні матеріали для хроматографії;
• лабораторне обладнання провідних світових виробників.

УКРМЕДСЕРТ, ТОВ
UKRMEDCERT, LTD
Україна, 02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 1-А, оф. 2
Off. 2, 1-A, Dragomanova Str., Kyiv, 02068, Ukraine
+380 (44) 587-84-79
ukrmedcert@ukrmedcert.org.ua
www.ukrmedcert.org.ua
У складі «УКРМЕДСЕРТ» функціонують:
• навчальний центр (проведено заходів для понад
10 тис. слухачів);
• акредитований орган з оцінки відповідності медичних виробів і сертифікації систем менеджменту якості вимогам ISO 13485:2016
• експертний відділ GMP/GDP (аудитори і експерти мають значний досвід проведення інспекцій, пройшли
відповідну підготовку (зокрема сертифікати PIC/S);
• акредитована вимірювальна лабораторія з визначення шумових характеристик та випробування за
показниками електробезпеки (ISO 17025).
The “UKRMEDCERT” consists of:
• educational center (10 000 participants took part in the
events);
• accredited conformity assessment body for medical
products and certification of quality management systems to ISO 13485;
• GMP/GDP expert group (certified auditors and experts
(including PIC/S certificates) have considerable experience in conducting inspections);
• accredited measuring laboratory for the determination
of noise characteristics and testing for electrical safety
(ISO 17025).

УКРОРГСИНТЕЗ, НВП, ТОВ
Ukrorgsyntez, LTD
Україна, 02002, м. Київ, вул. Червоноткацька, 67
67, Chervonotkatska Str., Kyiv, 02002, Ukraine
+380 (44) 502-20-80
+380 (44) 502-48-32
info@uoslab.com
www.uoslab.com
Представлені торгові марки: UOSlab, IKA, DAIHAN
www.pharmatechexpo.com.ua

Samsung

Fine

Ukrorgsyntez Ltd is a domestic manufacturer of:
• Laboratory furniture;
• Drying ovens and sterilizers;
• High pressure reactors (autoclaves);
• Magnetic stirrers;
• Overhead Stirrers;
• Laboratory Shakers.
Also Ukrorgsyntez Ltd offers in Kiev and delivered on request:
• Chemicals and high purity solvents;
• Lab glassware and containers;
• Silica gel, TLC-plates, consumables for chromatography;
• Laboratory equipment of leading world manufacturers.

ФАВЕА ІНЖИНІРИНГ КИЇВ
FAVEA ENGINEERING KYIV
Україна, 07400, Київська обл., м. Бровори,
вул. Я. Мудрого, 90, оф. 22
Off. 22, 90, Jaroslava Mudrogo Str., Brovary,
Kyiv region, 07400, Ukraine
+380 (4594) 7-25-33
ukraine@favea.org
www.favea.org
Представлена торгова марка: FAVEA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Розробка всіх стадій проектної документації;
Будівництво та реконструкція;
Поставка і монтаж чистих приміщень та систем ОВтК;
Технологічний і процесний інжиніринг;
Чисті середовища;
Технологічне обладнання;
GxP консалтинг;
Проведення конференцій і семінарів;
Електронна система навчання - e-Learning.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Development of all stages of project documentation;
Construction and reconstruction;
Supply and installation of clean rooms and HVAC systems;
Technological and process engineering;
Clean media;
Technological equipment;
GxP consulting; Holding conferences and seminars;
Electronic learning system - e-Learning.

ФАВІКОН
FAVICON
Україна, 61000, м. Харків, вул. Данилевського
Danylevskogo, Str., Kharkiv, 61000, Ukraine
+38 (067) 328-76-12
+38 (098) 98-155-28
0989815528@ukr.net
www.favicon.com.ua
Представлені торгові марки: Zoom; Ballet; Copy Paper;
Buromax; Buroclean; Maped; Donau; Axent; Shneider;
Gala; Fairy; SimPly; Domestos; CIF; Tide, Mr.Proper;
Persil; Ariel; PRO.
Найбільший дилер в Харківській області з продажу
основних видів паперової продукції (офісна, офсет,
газетка), касової стрічки, термоетикетки. Основний
вид нашої діяльності – виробництво і торгівля
стретч-плівкою технічного призначення та іншими видами пакувальної продукції (пакети zip, пакети фасувальні, мішки), в яку входить і реалізація брендованої
продукції (скотч, коробки, пакети та інше). У 2015 році
ми розробили власну торгову марку побутової хімії TM
«Simply», яка зайняла сегмент якісних концентрованих засобів для прибирання.
The largest dealer in the Kharkov region selling the main
types of paper products (office, offset, newspaper), cash
register tape, thermal labels. Our main activity is the production and sale of stretch film for industrial use and other
types of packaging products (zip bags, packaging bags,
bags), which includes the sale of branded products (adhesive tape, boxes, bags, etc.). In 2015, we developed our own
TM brand name “Simply”, which occupied the segment of
high-quality concentrated cleaning products.

Фармаком, науково-практичний журнал
Farmacom, scientific and practical journal
Україна, 61085, м. Харків, вул. Астрономічна, 33
33, Astronomichna Str., Kharkiv, 61085, Ukraine
+380 (50) 402 17 51 (гол. редактор)
+380 (99) 180-06-01 (бух)
pharmacomeditor@gmail.com
www.sphu.org
Засновники: Державне підприємство «Український
науковий фармакопейний центр якості лікарських
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засобів»; Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції»;
Запорізький державний медичний університет.
Основне завдання: публікація наукових статей з метою
поширення актуальної та корисної інформації в галузі
фармацевтичних наук, насамперед щодо створення,
стандартизації та контролю якості лікарських засобів.
Головний редактор: Леонтьєв Дмитро Анатолійович,
д. фарм. н.
Заступник головного редактора: Воловик Наталя Валеріївна, к. фарм. н.
Founders: Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for
Quality of Medicines; State Scientific Center of Medicines
and Medical Products; Zaporozhye State Medical University.
The primary aim: to publish scientific articles to disseminate relevant and useful information in the field of Pharmaceutical Sciences, mainly as to development, standardization and quality control of medicinal products.
Editor-in-Chief: Dmytro Leontiev, D.Sc.
Deputy Editor-in-Chief: Natalia Volovyk, PhD

Фармацевтичний журнал,
Державний експертний центр МОЗ
Farmatsevtychnyi zhurnal, The State Expert
Center of the Ministry of Health of Ukraine
Україна, 03057, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 14, кімн. 205
R. 205, 14, Anton Cedik Str., Kyiv, 03057, Ukraine
+380 (44) 536-13-37
pharmjournal@dec.gov.ua
www.pharmj.org.ua
Фармацевтичний журнал – рецензований науково-практичний журнал, який було засновано у 1928
році. Журнал публікує результати наукових досліджень
у медичній і фармацевтичній галузі. Видання «Фармацевтичний журнал» включене до переліку друкованих
наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт за трьома
спеціальностями: 091 «Біологія», 222 «Медицина»,
226 «Фармація, промислова фармація». Індексація
видання: web-платформа Crossref; Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України; Google
Scholar; WorldCat; Elibrary; Index medicus, Medline,
Pubmed NLM Catalog; ICI Word of Journals; DOAJ
(Directory of Open Access Journals).
Farmatsevtychnyi zhurnal is reviewed scientific and
practical journal, which was founded in 1928. The journal
publishes results of scientific research in the medical
and pharmaceutical field. Farmatsevtychnyi zhurnal has
been approved for the List of Print Professional Scientific
Journals of Ukraine (category «B»), recommended for publication of dissertations results is a professional edition in:
091 «Biology» 222 «Medicine», 226 «Pharmacy, Industrial
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Pharmacy». Journal indexing: Crossref Registration Agency; Vernadsky National Library of Ukraine; Google Scholar;
WorldCat; Elibrary; Index medicus, Medline, Pubmed NLM
Catalog; ICI Word of Journals; DOAJ (Directory of Open
Access Journals).

Фарммаш
Farmmash
Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 53
53, Kirillovskaya Str., Kyiv, 04080, Ukraine
+380 (44) 239-19-01
farmmash@farmmash.com
www.farmmash.com
Представлена торгова марка: Фарммаш.
Компанія «Фарммаш» була заснована у 1999 році і орієнтована на виробництво полімерних виробів. Всі етапи розвитку компанії - це етапи еволюції виробництва
від простих до складних багатокомпонентних виробів.
Farmmash, Ltd was established in 1999 as a producer of
polymer products. The company has experienced development from being a producer of a simple single-component
product to expand as a highly competitive strong market
player and the producer of complex multicomponent products.

ФАРМПРОМ, ПС, ТОВ
FARMPROM, IC, LLC
Україна, 69063, м. Запоріжжя, вул. Ад. Нахімова, 3
3, Admiral Nahimov Str., Zaporizhzhya,
69063, Ukraine
+380 (61) 220-36-71
+380 (61) 222-84-70
info@farmprom.net
www.farmprom.net
Компанія «ПС «ФАРМПРОМ» – виробник технологічного обладнання та меблів для підприємств фармацевтичної промисловості. Ми виробляємо наступні групи
обладнання: 1. Устаткування місткості. 2. Реактори. 3.
Бокси біологічної безпеки. 4. Ламінарне обладнання.
5. Устаткування для стерилізації. Вироблене нами
обладнання за своїми характеристиками не тільки
не поступається, але іноді і перевершує аналогічне
обладнання від імпортних виробників.
Виробництво сертифіковане у відповідності стандартам ISO 9001:2015.
The company “IC “FARMPROM” is a manufacturer of
process equipment and furniture for the pharmaceutical
industry. We produce the following groups of equipment: 1.
Capacitive equipment. 2. Reactors. 3. Bio-security boxes.
www.pharmatechexpo.com.ua

4. Laminar equipment. 5. Equipment for sterilization. The
equipment produced by us in its characteristics is not only
inferior, but sometimes surpasses similar equipment from
imported manufacturers.
Production certified to standards ISO 9001:2015.

ФармФільтр
PharmFilter
Україна, 08200, м. Київ
Kyiv, 08200, Ukraine
+38 (066) 027-71-14
farmfilter@ukr.net
mail@farmfilter.com.ua
www.farmfilter.com.ua
Виготовляємо широкий асортимент фільтрів та мішків
для сушарок для фармацевтичної промисловості. Наша
продукція відповідає вимогам, технічним умовам та
регламентам виробників обладнання. Маємо сучасну
виробничу базу. Розробляємо вироби індивідуального
розкрою. Працюємо з тканинами типу Polynova (Clear
Edge) та іншими видами фільтрувальних тканин. Пропонуємо послуги з ремонту та відновленню б/в виробів. Здійснюємо виготовлення різних типів петельних
МОПів та вкладишів для прибирання приміщень.
We offer filter and bag manufacturing services (hereinafter - products) for the pharmaceutical industry. The
products of our production meet the requirements, specifications and regulations of equipment manufacturers. We
develop products of individual cutting. We deal with textile
like Polynova (Clear Edge) and other types of filter textile.
We offer services of repairing of used products.
We produce various types rags for cleaning and liners for
cleaning different types of rooms.

ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, ТОВ
CHEMLABORREACTIV, LTD
Україна, 07400, Київська обл., м. Бровари,
вул. Січових Стрільців, 8
8, Sichovykh Striltsiv Str., Brovary, Kyiv region,
07400, Ukraine
+380 (44) 494-42-42
sales@hlr.ua
www.hlr.ua
Представлені торгові марки: DWK Life Sciences
(Duran), J&M, Hunter Lab, Mecmesin, Metisafe,
Micronclean, Merck, Orum International, Pharmamedia
Dr. Müller GmbH (РММ), Pharma Test, EXPERT,
Labexpert.
Практичні рішення для лабораторій. Понад 300 000
найменувань продукції на власному складі:
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• Аналітичне та загально-лабораторне обладнання;
• Лабораторні меблі власного виробництва;
• Витратні матеріали (реактиви, посуд).
Гнучке ціноформування через прямі договори з провідними виробниками.
Швидка доставка по Україні власним транспортом та
кур`єрськими службами.
Працюємо з 1995 року.
10 000 постійних клієнтів в Україні.
Solutions for laboratories.
Specialized solutions for labs of different branches.
The range of 300,000 products at the own stock:
• Analytical and general laboratory equipment;
• Laboratory furniture of the own manufacture;
• Consumables (reagents and laboratory glassware).
Flexible pricing system through direct contracts with leading manufacturers;
Fast delivery all over Ukraine by own transport and courier
services.
Since 1995.
Over 10 000 permanent clients in Ukraine.

ХІММІКС, ТОВ
KHIMMIX, LTD
Україна, 72315, Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Олександра Невського, 36
36, Alexander Nevsky Str., Melitopol, 72315,
Zaporizhizhya region, Ukraine
+38 (098) 764-46-66
+380 (619) 444-666
dir.himmiks@gmail.com
www.khimmix.ua

We produce a wide range of standard serial items, as
well as equipment individually according to the technical
specifications of the customer.

Центр Валідації
Validation Center
Україна, 61033, м. Харків, Московський пр-т, 67
Moskovskiy Ave, Kharkiv, 61033, Ukraine
+380 (57) 714-12-79
ua@val-center.com
www.val-center.com
Представлені торгові марки: MadgeTech, Kambic,
AccuMac, Fensor, Presys, MBW, ATI.
«Центр Валідації» є офіційним представником
MadgeTech, Kambic, AccuMac, Fensor, Presys, MBW,
ATI, які вважаються світовими лідерами з виробництва
вимірювального, випробувального, калібрувального
та еталонного обладнання.
Компанія також займається проектуванням калібрувальних та випробувальних лабораторій, їх будівництвом та технічним оснащенням, розробкою та валідацією методик калібрування.
Validation Center is the official representative of MadgeTech, Kambic, AccuMac, Fensor, Presys, MBW, ATI which are
considered to be world leaders in the production of measuring, calibration, testing and reference equipment.
Services provided by Validation Center include also designing of calibration and testing laboratories, their construction and technical equipping, development of QMS,
development and validation of calibration methods.

Представлена торгова марка: Хіммікс.
Більше 10 років група підприємств «ХІММІКС» проектує і виготовляє сучасне і високотехнологічне
промислове обладнання в хімічній, фармацевтичній
і харчовій промисловості. Ми пропонуємо комплексні
рішення для всіх етапів виробництва рідких, сипучих
продуктів і компонентів. У лінійку входить обладнання
для будь-якого процесу змішування, транспортування,
дозування та фасування.
Випускаємо широку лінійку обладнання стандартних
серійних позицій та індивідуальне обладнання за технічним завданням замовника.
For more than 10 years group of companies KHIMMIX has
been designing and producing modern and high-tech industrial equipment in chemical, pharmaceutical and food
industries.
We offer complete solutions for all stages in the production of liquid and bulk products and components. The line
includes equipment for any process of mixing, transportation, dosage and packaging.
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ПАВІЛЬЙОН ІНДІЇ
INDIAN PAVILION
Федерація торгово-промислових
палат Індії
Federation of Indian Chambers of
Commerce & Industry
1, Federation House, Tansen Marg, Todermal Road Area,
Mandi House, New Delhi, 110001, India
+91 (11) 2373-8760
+91 (11) 2332-0714
+91 (11) 2372-1504
ficci@ficci.com
www.ficci.in
Створена у 1927 році, FICCI – найбільша та найстаріша
бізнес-організація в Індії. Її історія тісно переплетена
з боротьбою Індії за незалежність, індустріалізацією
та появою як однієї з найбільш швидко зростаючих
світових економік. FICCI надає платформу для налагодження зв’язків та досягнення консенсусу у секторах
і між ними, і слугує мостом, що з’єднує індійську промисловість, політиків та міжнародну ділову спільноту.
Established in 1927, FICCI is the largest and oldest apex
business organization in India. Its history is closely interwoven with India’s struggle for independence, its industrialization, and its emergence as one of the most rapidly growing
global economies. FICCI provides a platform for networking
and consensus building within and across sectors and is
the first port of call for Indian industry, policymakers, and
the international business community.

EXHIBITIONS & TRADE SERVICES INDIA
PRIVATE LIMITED
1001-1002, Mayuresh’ Cosmos PCS Ltd, Plot №37, Sector
11, CBD Belapur, Navi Mumbai, 400614, India
+91 (22) 6609-9781/ 4127-4024
info@etsipl.in
www.etsipl.in
ETSIPL (ISO 9001 діє до: 2015 Certified) є приватною
компанією з обмеженою відповідальністю в Індії, що
займається плануванням торгівлі та виставок преміум-класу і створена з метою просування торгівлі Індії
по всьому світу. ETSIPL щорічно проводить виставки-ярмарки по всьому світу в більш ніж 25 країнах в
різних секторах промисловості, таких як: машинобудування, електротехніка і електроніка, продукти
харчування і сільське господарство, фармацевтика
та охорона здоров›я, друк і упаковка, пластмаси та
хімікати, текстиль, будівництво, подарунки та вироби
ручної роботи тощо.
www.pharmatechexpo.com.ua

ETSIPL (ISO 9001:2015 Certified) is India’s premium & fastest growing trade and exhibition planning private limited
company, introduced with the objective of promoting India’s trade across the globe. ETSIPL handles around trade
fairs every year, across the globe in around 25+ countries
in different industry sectors like – Engineering, Electrical
& Electronics, Food & Agriculture, Pharma & Healthcare,
Printing & Packaging, Plastics & Chemicals, Textiles,
Building & Construction, Gift & Handicrafts etc.

ACCUPACK ENGINEERING PVT LTD
R-523, T.T.C. INDL. Area, Rabale, Navi Mumbai,
400701, India
+91 (22) 2760-0373
+91 (22) 2760-6476
vijay@accupack.in
www.accupack.in
Accupack – найбільший в Азії виробник запчастин для
фармацевтичного обладнання. Маючи досвід роботи
більш ніж 18 років, ми стали надійними партнерами
для декількох великих фармацевтичних компаній
по всьому світу в області виробництва і постачання
пакувального обладнання для блістерів, картонажної
машини і деталей для обладнання з виготовлення
упаковки та блістерів.
Accupack is Asia’s largest Format parts manufacturers.
With experience spanning over 18 plus Years, we have
emerged as trusted partners for several big pharmaceutical
companies around in the world in manufacturing and supply
of Blister packing machine, cartoning machine and Format
parts for various Blister packing and cartoning Machines.

Advanced Enzyme Technologies Limited
5th Floor, Sun Magentica, LIC Service Road, Louiswadi,
Thane, 400604, India
+99 (303) 51-6-93
Rahul@advancedenzymes.com
www.advancedenzymes.com
Advanced Enzymes – дослідницька компанія зі світовим
лідерством у виробництві ферментів і пробіотиків. Ми
є найбільшою індійською компанією, що займається
дослідженнями і розробками, виробництвом і маркетингом 400+ запатентованих продуктів, розроблених з
більш ніж 65 місцевих ферментів і пробіотиків. Наша
мета – допомогти споживачам отримати доступ до
безкоштовного медичного обслуговування без побічних ефектів, допомогти фермерам покращити харчування для тварин, а також допомогти промисловості
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замінити традиційні термохімічні і механічні процеси
ферментами.
Advanced Enzymes is a research driven company with global leadership in manufacturing of enzymes and probiotics.
We are the largest Indian enzyme company engaged in the
research and development, manufacturing and marketing
of 400+ proprietary products developed from over 65 indigenous enzymes&probiotics. Our aim is to help consumers
access side-effect free healthcare, help farmers enhance
nutrition for animals, and also to help the industry replace
traditional thermal-chemical-mechanical processes into
enzyme passed processes.

Ambica Pharma Machines Pvt., LTD
Plot No. 1, Phase II, G.I.D.C., Vatva, Ahmedabad,
382445, India
+91 (79) 402-69-800
+91 (79) 402-69-840
ambica@ambica.co.in
www.ambica.co.in
Ambica Pharma Machines Pvt. Ltd. є провідним виробником фармацевтичного обладнання в Індії. Інновації – це основа нашої компанії. Коли ми говоримо,
що інновації є в нашій ДНК, ми маємо на увазі це
буквально. Ця інновація розпочалася ще в 1969 році
разом з нами, створивши першу в Індії автоматичну
високошвидкісну мокру маркувальну клей-машину, і
всі ці роки – це роки нових розробок та інновацій. Це є
причиною того, що Ambica Pharma за останні 50 років
охопила більше 20 країн. Наш широкий асортимент
машин для прання, наповнення, закупорки, огляду та
маркування по всьому світу цінується всіма великими
компаніями фармації.
Ambica Pharma Machines is India’s leading Pharma machine manufacturer. Innovation is the foundation&fabric of
the company. When we say. Innovation is in our DNA&we
mean it quite literally. This innovation started all the way
back in 1969 with us creating India’s first automatic high
speed wet glue labeling machine & the years after, through
to 2019, have brimmed with new product developments &
innovations. This is the reason that Ambica Pharma has
reached more than 20 countries in the last 50 years. Our
compete range of Washing, Filling, Capping, Inspection&Labelling, machines are appreciated across the globe by all
major Pharma companies.

APK BIOEQUIPMENTS LLP
Peenya Industrial Area, Bangalore, 560045, India
+91 (80) 297-24-002, 08
info@biotree.co.in
www.biotree.co.in
Компанія APK Bioequipments пропонує цілі рішення
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для біологічних процесів, такі як консультації з процесів, побудова дизайну обладнання, послуги автоматизації та перевірки, які є економічно та екологічно
стійкими.
Портфоліо товарів:
• Біореактори
• Ферментери
• Реактори з нерухомим ліжком
• Кон’югаційні реактори
• Судини для підготовки буферів та середовищ
• Змішуючи сосуди
• Системи змішування
• Системи врожаю
• Стерильні системи фільтрації
• Системи ультрафільтрації та мікрофільтрації
• Системи CIP-SIP
• Системи Bio Kill
APK Bioequipments offers end to end Bio process solutions
such as Process Consultancy, Design Build of Equipment,
Automation and Validation services that are economically
and environmentally sustainable.
Product Portfolio:
• Bioreactors
• Fermenters
• Fixed Bed Reactors
• Conjugation Reactors
• Buffer & Media Preparation vessels
• Mixing Vessel
• Blending Systems
• Harvest Systems
• Sterile Filtration Systems
• Ultrafiltration & Microfiltration Systems
• CIP-SIP systems
• Bio Kill Systems

Appidi Technologies Pvt Ltd
S. No: 123 Jeedimetla Village, Quthbullapur Road
Hyderabad, Hyderabad, 500055, India
+91 (92) 480-334-74
sales@appiditech.com
www.appiditech.com
За останні 20 років свого існування компанія стала
визнаним виробником осушувачів повітря, спеціалізованої системи подачі зовнішнього повітря, системи
відновлення енергії. Знаходиться в Хайдарабаді та
сертифікована по ISO 9008-2015.
Наша остання серія систем відновлення енергії входить до асоціації Eurovent, має сертифіковані теплові
колеса, включаючи приводний пристрій та спеціальні
пломби, що імпортуються в місто Клінгенберг (Німеччина), а осушувач повітря APPIDI включає в себе
осушувач ротора, вироблений і на 100% імпортований
з США/Швеції. Ці ротори з осушувачем роблять наші
осушувачі енергії консервативними (регенерація тільки при 120ºC або (з парою низького тиску 3,5 кг/см2).
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Термін служби ротора становить близько 10 років в
залежності від технічного обслуговування процесу і
вхідних фільтрів реактивації, а наш останній діапазон
енергії системи відновлення включає в себе схему
приводу, імпортовану з Німеччини.
Our company as a reputed and desiccant Dehumidifier,
DOAS, Energy Recovery Systems manufacturer for the last
over 20 years. We are an ISO 9008-2015 certified company
Based at Hyderabad. Our latest range of Energy Recovery
Systems incorporate the High efficient Eurovent certified
Enthalpy wheels including the drive arrangement and seals
imported for Klingenberg Germany and APPIDI Desiccant
Dehumidifiers incorporates Desiccant Rotor media manufactured and 100% imported from USA/Sweden. These
Desiccant Rotors make our Dehumidifiers Energy conservative (regeneration at 120ºC only or (with 3.5Kg/cm2
low pressure steam). Life of the Rotor is around 10 years
depending upon the maintenance of the process and reactivation inlet filters and our latest range of Energy Recovery
Systems incorporate the High including the drive arrangement and sales imported from Germany.We have a strong
team to design, manufacture and validate at customer site
compete range of Energy Recovery and Dehumidifiers,
ENG, Dehumidifiers up to -40C Dew Points.

BHARAT RUBBER WORKS PVT. LTD
T/13, 3rd floor, Pinnacle Business Park, Mahakali Caves
Road, Andheri (EAST), Mumbai, 400093, India
+91 (22) 283-921-30/33/34/35/37/38/40
marketing@brworksindia.com
www.bharatrubberworks.com
Компанія Bharat Rubber Works Pvt. Ltd була заснована
в Мумбаї у 1979 році. Компанія є виробником № 1 в
Азії з виготовлення пластикових/скляних крапельниць, гумових пробок для парентеральних препаратів
великого і малого об’єму і різних кольорів/розмірів
в синтетичних і натуральних полімерах, а також доступна в RFS&RFU. Відкидний друк, компоненти для
зубних картриджів, а також гумові заглушки з покриттям TEFLON і іншими покриттями, суха сушарка і туби
для очних крапель, шприци для дозування, гумові
пакувальні матеріали, гумові ложки, ложки для їжі,
скребки, пластівці, диски аплікатори, контейнери для
таблеток і багато чого іншого – все це основні етапи в
історії зростання компанії.
Bharat Rubber Works Pvt. Ltd Mumbai based Company was
Established in 1979. The company is number 1 manufacturer in ASIA for PLASTIC/GLASS DROPPER ASSEMBLY,
RUBBER STOPPERS in Large & Small Volume Parenterals
and various colours/sizes in Synthetic and Natural Polymers, and also available in RFS&RFU, FLIP OFF SEAL,
components for DENTAL CARTRIDGES and also TEFLON
COATED&Other COATED Rubber Stoppers, DRY SYRUP &
EYE/EAR DROP BOTTLE, DOSING SYRINGE, DIAGNOSwww.pharmatechexpo.com.ua

TIC PACKAGING PRODUCTS, RUBBER WADS, FEEDING
SPOON, SCOOPS, DISCS, CRC & ROPP CAP, APPLICATORS,
TABLET CONTAINER etc., are the milestones in the History
of Bharat Rubber’s growth.

BIO RESURGE LIFE COACHING
HEALTH SERVICES
602, Indraprakash Building, 21, Barakhamba Road, New
Delhi, 110001, India
+98 (11) 06-68-57
+91 (11) 237-55-264
vinodaggarwal@blsgroup.in
www.bioresurge.in
BIO RESURGE представляє аюрведичну медицину:
продукти для догляду за шкірою, засоби для волосся.
Компанія гарантує якість, оскільки ці продукти виготовлені з високоякісних компонентів та зроблені професіоналами галузі. Завдяки розумінню різних переваг аюрведичних процедур, ми виготовляємо продукти
на основі натуральних екстрактів самої природи на
власному сучасному виробництві. Ми в BIO RESURGE
щиро віримо в задоволеність наших клієнтів. Внесіть
аюрведичне здоров›я в своє повсякденне життя!
BIO RESURGE has introduced ayurvedic healthcare;
skincare & haircare products that offer assured quality
as these products are manufactured by highly qualified
professionals in the industry. With through understanding
of the various benefits of ayurvedic treatments, we bring
forth products that are formulated in our contemporary
manufacturing plant. We believe in going all naturals and
those our products are manufactured through genuine
extracts from nature itself. Bio resurge brings forth various
products for health care, hair care and skin care. We at bio
resurge believe in customer satisfaction and thus. Bring
ayurvedic wellness into everyday life of people!

BIOASPIRE PROCESS SOLUTOIONS PVT LTD
Gonde Dumala, Igatpuri, Nashik, 422403, India
+91 (95) 273-72-224
asmitazade@bioaspire.in
www.bioaspire.in
Ми є виробниками технологічного обладнання з нержавіючої сталі, яке необхідно для створення стерильних
фармацевтичних препаратів (парентеральних препаратів великих та малих обсягів, препаратів в області
офтальмології, онкології та в біофармацевтиці). BioAspire
– команда досвідчених технологів, що об’єдналася з інженерами-експертами для надання якісних технологічних рішень для біофармацевтики і фармацевтики.
We are the manufacturers of stainless steel process solutions required for the Sterile Pharmaceuticals (LVP, SVP,
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ophthalmic, Oncology) & Bio Pharma processes.BioAspire
is the team of experienced process people joined with
engineering experts to provide quality process solutions to
Biopharma & Pharma industry.

BPE BIOTREE INDIA PVT LTD
105, 6th Main Road, 3rd Cross, 3rd Phase, Peenya
Industrial Area, Bangalore, 560058, India
+91 (80) 297-24-002/08
info@biotree.co.in
www.biotree.co.in
Biotree пропонує цілі рішення для біологічних процесів, такі як консультації з процесів, створення дизайну
обладнання, автоматизація та послуги з перевірки, які
є економічно та екологічно стійкими.
Портфоліо продуктів Biotree:
• Біореактори
• Ферментери
• Реактори з нерухомим ліжком
• Кон’югаційні реактори
• Судини для підготовки буферів та середовищ
• Змішування посудини
• Системи змішування
• Системи врожаю
• Стерильні системи фільтрації
• Системи ультрафільтрації та мікрофільтрації
• Системи CIP-SIP
• Системи Bio Kill
Biotree offers end to end Bio process solutions such as
Process Consultancy, Design Build of Equipment, Automation and Validation services that are economically and
environmentally sustainable.
• Biotree Product Portfolio:
• Bioreactors
• Fermenters
• Fixed Bed Reactors
• Conjugation Reactors
• Buffer & Media Preparation vessels
• Mixing Vessel
• Blending Systems
• Harvest Systems
• Sterile Filtration Systems
• Ultrafiltration&Microfiltration Systems
• CIP-SIP systems
• Bio Kill Systems

BROTHERS PHARMAMACH (INDIA) PVT. LTD
Plot № 2, Phase II, Gidc, Vatva, Ahmedabad, 382445, India
+91 (79) 402-13-213
+91 (79) 402-13-220
sales1@brothers.in
mevada@brothers.in
www.brothersindia.com
Brothers Pharmamach є найбільшим виробником та
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постачальником фармацевтичного та пакувального
обладнання в Індії. До продуктів належать: етикетові
машині, пральні та повітряні струмені очищення аптечної машини, машини для ін’єкційного порошкового
наповнення, машини для сухого заповнення порошку
сиропом, машини для заповнення рідких машин, машини для укупорки, машини для маркування вологого
клею, самоклеючі машини для маркування, повна
упаковка пляшок для планшетної лінії, лінії для заповнення сухого сиропу порошком, пакувальні машини
та лінії для розливу рідин тощо.
Brothers pharmamach, the largest manufacturer & supplier of pharmaceutical and packaging machinery in India.
MFG&EXP of PHARMA packaging machines like
1) Scramblers&unscramblers,
2) Washing&Airjet cleaning,
3) Monoblock/linear liquid filling capping machine,
4) Bottle/vial lines,
5) Viscous filling,
6) Capper (aluminum, ropp, plastic screw, crc, lugs, etc.),
7) Shrink sleeve applicator,
8) Wet glue labeller,
9) S ticker labellers,
10) Rotary labeller with speed 600ppm for ampoule/vial
with online ejection/camera,
11) Outserter/leaflet pasting for top/side,
12) Track&Trace system,
13) Capsule filling machine.

CENTECH ENGINEERS PVT LTD
Marol Naka, Mumbai, 400059, India
+91 (22) 497-13-900
+91 (22) 285-61-459
pawan.kumar@centech.in
ramakrishna@centech.in
www.centech.in
За останні три десятиліття Centech – це назва, яка
постійно зустрічається в області фармацевтики, кондиціонування, охолодження, вентиляції та біо-чистих приміщень. Ми пропонуємо спрощені рішення
для складних проблем. Ми здійснюємо комплексні
системи підготовки повітря під ключ, особливо для
фармацевтичної промисловості. Це включає в себе
створення концептуального макета, дизайн, будування, перевірку та передачу системи.
Centech is a name to reckon in the field of Pharmaceutical, Air Conditioning, Refrigeration, Ventilation & Bio
Clean Room industries for the past three decades offering
simplified solutions to complex problems. We undertake
total turnkey air handling systems especially for pharmaceuticals industries. This includes right from making the
conceptual layout, design, built, validate and handing over
the system.
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Chamunda Pharma Machinery Pvt. LTD
7602, Chamunda Estate, Nr. Ramol Cross Roads, G.I.D.C,
P hase – IV, Vatva Ahmedabad, 382445, India
+91 (75) 740-01-970
info@chamunda.in
www.chamunda.in
Chamunda Pharma Machinery Private Limited заснована у 1981 році, і з того часу наш бренд «CHAMUNDA –
ми піклуємось про вас» визнаний символом якості.
Reliability&CLIT розповсюджує таблеточні преси,
машини для гранулювання та формування, а також інструменти для виготовлення таблеток. Просуваючись
вперед завдяки нашим потужним мережам як в Індії,
так і за кордоном (понад 65 країн) з більш ніж 12 000
машин, які успішно встановлені та працюють у США,
Німеччині, Південній Америці, Південній Африці, Австралії, Бангладеш, Нігерії, Гані, Малайзії, Таїланді,
Єгипті, Дубай, Ірані, Непалі, В’єтнамі, Філіппінах, Кіпрі
та багато інших країн. В Індії ми надаємо переваги
провідним фармацевтичним компаніям. У CPMPL
ми завжди робимо більше для підвищення якості та
ефективності роботи. Ми прагнемо залишитися в
історії успішною компанією, завдяки надання якості,
співвідношення ціни та якості та оперативних послуг.
Chamunda Pharma Machinery Private Limited was established in the year 1981 and since then our brand “CHAMUNDA we care” is acknowledged as symbol of quality,
Reliability&CLIT cover Tablet Presses, Granulation/Formulation Machines, Allied Machines and Tablet Tooling. Moving forward with our strong networking both in India and
abroad (More than 65 Countries) having more than 12,000
Machines Successfully installed and run well in USA, Germany, South America, South Africa, Australia, Bangladesh,
Nigeria, Ghana, Malaysia, Thailand, Egypt, Dubai, Iran,
Nepal, Vietnam, Philippines, Cyprus&many more. In India,
we are given the first preferences by top pharmaceutical
Companies. At CPMPL, we always do more for enhancing
your operational quality and effectiveness. We aspire to
record our growth story based on our mettle in providing
quality, value for money and prompt services.

CHITRA IMPEX PVT. LTD
A-903, Titanium Square, Thal Tej Cross Road, S.G.
Highway, Ahmedabad, Gujarat, 380054, India
+91 (98) 2503-1282
+91 (96) 0111-1909
+91 (79) 2290-0433, 2290-1432
exports@chitraimpex.in
sales@chitraimpex.in
www.chitraimpex.in
Експортер обладнання для фармацевтичної та харчової промисловостей, косметики, медикаментів, хімікатів, зубних паст, сировини та пакувальних матеріалів.
www.pharmatechexpo.com.ua

Exporter of machineries or pharmaceutical, food industry,
cosmetics, bulk drugs, chemicals, toothpaste plant and raw
Materials & Packing materials.

D. S. ENTERPRISES
1002, Mayuresh Cosmos PCS LTD., Plot No. 37,
Sector-11, CBD,
Belapur, Navi
Mumbai, India
+91 (22) 660-99-782
dsenterprises.intl@gmail.com
D.S. Enterprises – провідна компанія з виробництва
упаковки для холодних ланцюгів. Пропонує рішення
для упаковки гелю з холодоагентом для захисту терміну придатності чутливих до температури продуктів
при транспортуванні. Маючи за плечима десятирічний
досвід, ми завоювали почесні звання в галузі, підтримуючи високий рівень якості продукції.
Якість та надійні графіки поставок за конкурентними
цінами допомогли нам завоювати довіру наших шановних клієнтів. Наша мета – розробляти більш якісні
продукти і задовольняти постійно зростаючі потреби
наших клієнтів.
D.S. Enterprises is a leading cold chain packaging Solutions
Company providing refrigerant gel pack solutions to protect
the shelf life of temperature sensitive products during last
mile transportation. With a decade of experience behind us,
we have earned accolades in the industry by maintaining
high level of quality for products.
Our reliable quality, dependable delivery schedules at competitive prices have helped us win the trust of our revered
clients. Our aim is to develop better products and cater to
the ever-expanding needs of our clients.
We have a large customer base to vouch for our quality
products. We have established an on-going relationship
with our quality conscious high profile clients all over India.

FLOCON INDUSTRIES
541, Akurli Road, Fonseca Compound, Near Post Off.,
Kandivali (East), Mumbai, 400101, India
+91 (22) 288-78-289
+91 (22) 288-75-078
kunal@flocon-industries.com
www.floconindustries.net
Flocon Industries була заснована у 1986 році паном
Крістофером Фонсекою. Будучи однією з перших
компаній у виробництві сантехнічних клапанів та арматури, зараз ми є одним з провідних індійських виробників обладнання для фармацевтичної, молочної
та харчової галузі з більш ніж 30-річним досвідом. Від
виготовлення санітарних клапанів, насосів та фітингів
до теперішнього часу виготовлення систем очищен45
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ня води високої чистоти, очищеної води, WFI, чистої
пари, підвіски для чистої кімнати, процесорних судин
і багато чого іншого.
Flocon Industries was founded in 1986 by Mr. Christopher
Fonseca. Being one of the pioneer companies in manufacturing of sanitary valves and fittings is now one of the
leading Indian pharmaceutical, Dairy and Food Equipment
Manufacturer with over 30 years of development. From
Manufacturing Sanitary Valves, Pumps and Fittings to presently manufacturing High Purity Water Systems, Purified
Water, WFI, Pure Steam, Clean Room Pendants, Processes
Vessels ETC.

KEVIN PROCESS TECHNOLOGIES PVT. LTD
Plot № 5, 6&7, Moraiya Industrial Estate, B/H Sarvoday
Hotel, Moraiya, Taluka Sanand, Gujarat, Ahmedabad,
382213, India
+91 98791 12 023
sales@kevin.in
www.kevin.in
Kevin Process Technologies Pvt. Ltd. (Ахмедабад, Індія)
є провідною компанією, що займається проектуванням і виробництвом різного фармацевтичного обладнання і прикладних рішень протягом майже двох
десятиліть, успішно встановивши тисячі машин по
всьому світу з моменту нашого заснування у 1995 році.
Ми задовольняємо різні потреби фармацевтичної
промисловості завдяки кваліфікованій і досвідченій
команді експертів. Ми виробляємо обладнання для
мокрого гранулювання, таке як просіювачі, гранулятори з високим зсувним усилювачем, системи з
псевдозрідженим шаром, фрезерні верстати, блендери і автоматичні машини для нанесення покриттів в
рамках нашого технологічного відділу, які підходять
як для НДДКР, так і для масштабування виробництва
для збільшення продуктивності. В області сухого
гранулювання ми спеціалізуємося на виробництві
вальцьових ковзанок з продуктивністю від 300 г/
год до 400 кг/год, а також вібраційних грануляторів.
Компанія має ще один підрозділ по обробці сипучих
матеріалів, що виробляє вакуумні системи транспортування (системи пневматичного транспортування) в
спільному підприємстві з Vac-U-Max (США). Пристрій
для підйому і позиціонування вантажопідйомністю від
100 кг до 1000 кг. Наш пакувальний підрозділ займається поставками різного устаткування для упаковки
готової продукції. Сюди входять пристрої для сортування по товщині таблеток, контрольні стрічки для
планшетів, деталі для зміни формату відповідно до
вимог упаковки. Різне обладнання для упаковки: Сортувальник товщини таблеток – канал TTS 5:60 кг/год.,
Канал TTS 12:160 кг/год. і ремінь для огляду таблеток.
Ви можете отримати більше інформації про нас і про
наші продукти на сайті www.kevin.in.
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Kevin Process Technologies Pvt. Ltd., Ahmedabad, India is
a leading company involved into designing and manufacturing of various pharmaceutical equipment’s and application
solutions for almost past more than 2 decades having successfully installed thousands of machines globally since our
inception in 1995. As “Kevin” group, we do cater to various
needs of Pharmaceutical Industry with qualified and experienced team of experts. We manufacture Wet Granulation
Process Equipment’s such as Sifters, High Shear Mixer
Granulators, Fluid Bed Systems, Milling machines, Blenders and Automatic Coating machines under our Process Division suitable for both R&D and Production scale for higher production capacity; In Dry Granulation, we specialize
in manufacturing Roller Compactors with capacity varying
from 300gms/hr to 400 kg/hr and Oscillating Granulators
as well. We have another Bulk Material Handling Division
manufacturing Vacuum transfer systems (Pneumatic
Conveying Systems) in joint venture with Vac-U-Max, USA;
Lifting & Positioning Device with capacity ranging from 100
kg to 1000 kg. Please find attached our e-catalogues for
your reference. You can get more information on us and our
products on our website www.kevin.in.
Our Packaging division involved in to supplying various
equipment’s for the packaging of finished goods. This includes Tablet Thickness Sorters, Tablet Inspection Belts,
Format change Parts to meet the needs of packaging
applications. Various Equipment for the Packaging are:
Tablet Thickness Sorter - TTS 5 Channel: 60 Kg./Hr., TTS 12
Channel: 160 Kg./Hr and Tablet Inspection Belt.

MURLI KRISHNA EXPORTS PVT LTD
101, Ganesh Bhuvan Co-Op Hg Soc,Opp, Palmacres Soc,
M.P Road, Mulund (East), Mumbai, 400081, India
+91 (22) 256-37-533/34/35/36
export@mkepl.com
www.mkepl.com
Murli Krishna Exports Pvt. Ltd. засновано 13 жовтня 1999 року як приватне товариство з обмеженою
відповідальністю відповідно до Закону про товари
1956 року. Ми є одним з довірених та відомих світових
лідерів в галузі активних компонентів: фармацевтичні
інгредієнти, ветеринарні інгредієнти, інгредієнти кормів для тварин, косметичні інгредієнти. Щоб забезпечити найвищу якість продукції, ми закуповуємо нашу
продукцію у надійних постачальників. Ми сертифіковані згідно ISO 9001: 2008 за управління якістю від BM
TRADA. Murli Krishna Exports Pvt. Ltd сертифіковані
згідно ISO 9001: 2015 один з найкращих шляхів отримання всієї сировини найвищих стандартів та упаковочних фармацевтичних матеріалів (ковпачки Ropp,
скляні пляшки, алюміній, фольга, флакони тощо).
Murli Krishna Exports Pvt. Ltd. is established on 13, October 1999 as a private Limited company under companies Act, 1956. We are one of the trusted&reputed global
leaders in active ingredient: Pharmaceutical Ingredients,
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Veterinary Ingredients, Animal feed Ingredients, Cosmetics
Ingredients. To supply a superior quality range of product,
we procure our products from reliable and trusted vendors.
We have been awarded with the prestigious ISO 9001:2008
certification for the Quality Management from BM TRADA.
We Murli Krishna Exports Pvt. Ltd a Star Export House with
ISO 9001:2015 Certified. One of best option to get all RAW
materials, Reference standards and Packaging Pharma materials (Ropp caps, Glass Bottles, Aluminum, foil, vials etc).

Murli Krishna Pharma Private LTD
D-98 MIDC Ranjangaon, Shirur Taluka, Pune, 412209,
India
+91 (21) 386-75-613
+91 (21) 386-70-359
marketing@mkppl.com
www.murlikrishnapharma.com
З моменту свого заснування у 2005 році, MKPPL зайнявся розробкою препаратів Pre Finish і в даний час
є сильним конкурентом в нових системах доставки
ліків. Ми пропонуємо послуги з контрактного дослідження і виготовлення існуючих послуг з передачі
технологій.
Ми являємось ЄС-GMP; WHO-GMP&PIC/s сертифікованим заводом, який постачає пелети, гранули та нано
суспензії. У нас є глобальна клієнтура і великі гравці,
включаючи Mylan, Pfizer, STADA, Sandoz&Sanofi.
Since its Inception in 2005, MKPPL forayed into Pre finish
formulations and is now Strong contender in Novel Drug
Delivery Systems. We offer services for Contract Research&Manufacturing for Existing Filing and Tech Transfer Services.
We are EU-GMP; WHO-GMP&PIC/s certified plant supplying Pellets, Granules&Nano Suspensions. We have Global
clientele&Major players include Mylan, Pfizer, STADA, Sandoz&Sanofi.

Parle Elizabeth Tools Pvt. LTD
Sativali, Vasai East, 401204, India
+91 (98) 675-55-029
gakulkarni@parle-elizabeth.com
www.parle-elizabeth.com
Parle Elizabeth Tools Pvt. Ltd. Індоамериканська компанія, що займається спільним підприємством, сьогодні складається з 5 виробничих потужностей, 900+
працівників і представництва у 70+ країнах світу.
Ми пропонуємо передові технології для пероральних
твердих доз, упаковки та напівтвердих доз.
Деякі нові розробки на Парле в частині розвитку інфраструктури та продуктів включають:
• Інструмент для планшетного обладнання та оснащений 80+ верстатами з ЧПУ для виготовлення
www.pharmatechexpo.com.ua

деталей планшетного преса та деталей для зміни
блістерів.
• Прекрасна технологія планшетного преса для
виробництва планшетного преса, оснащена власними можливостями виробництва Turret.
• 500+ установок планшетного преса в 30+ країнах
світу.
• HATA CVX-LD-U Високопродуктивний змінний
прес-башток – японська технологія, виготовлений
в Індії.
Ми пропонуємо рішення світового класу:
• Інструменти для планшетів (штампи та удари)
• Планшетний прес
• Рулонні ущільнювачі
• Велика кількість лічильників для заповнення таблеток і капсул
• Друк високого класу планшетів
• Горизонтальне автоматичне картонування
• Автоматичне заповнення та герметизація труб
Parle Elizabeth Tools Pvt. Ltd. an Indo-American Joint Venture company, today comprises of 5 Manufacturing facilities, 900+ employees and a footprint across 70+ countries
worldwide.
We offer cutting edge technologies for Oral Solid Dosages,
Packaging&Semi Solid Dosages.
Some new developments at Parle in terms of Infrastructure&Product Developments include:
• Tablet Tooling facility&equipped with 80+ CNC machines for manufacture of Tablet Press Parts & Blister
Change Parts.
• A state-of-the-art Tablet Press facility for manufacture
of Tablet Press equipped with an in-house Turret manufacturing capability.
• 500+ Tablet Press installations in 30+ countries worldwide.
• HATA CVX-LD-U High Performance Interchangeable
Turret Tablet Press - Japanese Technology, Manufactured in India.
We offer world class solutions for:
• Tablet Tooling (Dies&Punches)
• Tablet Press
• Roll Compactors
• Bulk Counting&Filling Line for Tablets & Capsules
• High end Tablet Printing
• Horizontal Automatic Cartoning
• Automatic Tube Filling&Sealing

Propix Technologies Pvt. LTD
Sr. № 14 1720&1721, Dhadge Industrial Estate, Pune,
411041, India
+91 (20) 675-26-600
Vishal.k@propixtech.com
www.propixtech.com
Propix Technologies Pvt. Ltd. займається виготовленням інтелектуальної системи контролю спостере47
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ження, автоматизацією промислової робототехніки,
серіалізацією та відстеженням рішень (від 1 до рівня
5) для різних галузей промисловості, таких як фармацевтична, тютюнова, лікеро-горілчане виробництво,
виробництво продуктів харчування та напоїв, продукції
FMCG, поліграфічної промисловості. Та має клієнтську
базу по всьому світу.
Propix provides smart vision inspection system, Industrial
Robotic automation and Serialization & Traceability Solution
(Level 1 to level 5) to various industrial segment like Pharmaceutical, Tobacco, Liquor, Food & beverages, FMCG and
Printing industries with a customer base across the global.

RENESSEN PACKAGES PRIVATE LIMITED
Plot №: A-133, Road №23, Wagle Industrial Estate,
Maharashtra, 400604, India
+91 (022) 258-10-891
sales@renessenpackages.com
marketing@renessenpackages.com
www.renessenpackages.com
Renessen Packages Pvt. Ltd є провідним виробником і
експортером машин для блістерної упаковки, етикетувальних машин для пляшок і комплексного вирішення
для форматної деталі для будь-якої маркованої машини для блістерної упаковки.
Моделі машини для блістерної упаковки:
1) 
BLISS PAC + – високошвидкісна блістерна пакувальна машина PVC-ALU, оснащена всіма новітніми
функціями;
2) MINI BLISS – унікальна модель компактної машини,
оснащена всіма функціями, такими як формування,
пакування та нарізка остаточних упаковок. Ця модель сумісна як з ALU-ALU (формування грудок), так
і з PVC-ALU (Термоформування);
3) HIGH SPEED BLISS – повністю автоматична високошвидкісна блістерна пакувальна машина, оснащена всіма новітніми функціями.
Автоматична високошвидкісна етикетувальна машина
RPLF-150.
Renessen Packages Pvt. Ltd is a leading Manufacture and
Exporter of Blister Packing Machines, Bottle Labeling
Machines and Complete Solution for Format Part for any
Branded Blister Packing Machine.
Models for Blister Packing Machines are:
BLISS PAC+ is a dedicated PVC-ALU High Speed Blister
Packing Machine equipped with all latest Features;
MINI BLISS is a unique Model Compact Machine equipped
with all features like Forming, Sealing and Cutting the Final
Packs. This Model is Compactible for both ALU-ALU (Clod
Forming) & PVC-ALU (Thermo Formaing);
HIGH SPEED BLISS is fully Automatic High-Speed Blister
Packing Machine Equipped with all Latest Features.
Model for Model Labelling Machine is – RPLF-150 is Automatic High Speed Bottle Sticker Labeling Machine.
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S. K. PHARMA MACHINERY PVT. LTD
205, Bhoomi velocity IT park, Main Road, Wagle industrial
area, Thane, 400604, India
+91 (22) 2580-1025/2583-3757
admin@skpharmamachinery.com
www.skindus.com
S. K. Pharma machinery Pvt. Ltd. є одним з провідних
виробників фармацевтичних машин та обладнання
в Індії. У компанії є весь асортимент машинного обладнання по виготовленню сосудів для напівтвердих/
рідких/стерильних рідин згідно вимогам, що може
бути корисним як невеликим фірмам, так і багатонаціональним компаніям.
Спеціалізуються на комплексному забезпеченні заводів, що виробляють мазі, креми, лосьйони, зубні пасти
з автоматизацією процесу і високотехнологічним обладнанням. Завод по виготовленню стерильних сосудів з інтегрованими магнітними змішувачами для сиропу чи рідин. Всі етапи виробництва технологічного
обладнання в GMP для фармацевтичної, косметичної
та харчової промисловості максимально автоматизовані.
S. K. Pharma machinery Pvt. Ltd. is one of the leading manufacturers of Pharmaceutical Machineries and Equipment’s
in India. We have got entire range of Processes machinery
for Semi-solids/Liquid/Syrup/Sterile&injectable vessels for
the requirement of small firm to multinational companies.
We are into specialization of manufacturing fully automatic
Ointmen/Cream/Lotion/Toothpaste Manufacturing Plant
with process automation and high tech instrumentation,
Process Plant for Syrup/Liquid/Oral Liquid&Blending Vessels with magnetic mixer/ integrated piping with process
vessel for sterile application. We also offers state of art
standard models and manufactures machineries complete
untouched process equipment in cGMP for Pharmaceutical, cosmetic and food Industries.

Thermolab Scientific Equipment Pvt. LTD
Thermolab House, Plot No. 19, Vasai Municipal Ind. Area,
Umela Road, Vasai (West), Dist.
Palghar, 401207, India
+91 (250) 232-31-56, 232-48-66
+91 (250) 232-16-56
Sandip.mhatre@thermolabscientific.com
www.thermolabscientific.com
www.thermolabgroup.com
Thermolab є першопрохідцем у виробництві та експорті камер стійкості, а також працює над камерами
стабільності для індійських фармацевтичних компаній
та експортує в більш ніж 50 країн.
Thermolab – це 50 років роботи на ринку та кращий
бренд камер стійкості, що ідеально розроблені відпо-
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відно до високих вимог в дослідженні стійкості та кліматичних випробувань. Камери стійкості спеціально
розроблені для задоволення вимог стабільності FDA/
ICH, що створює винятковий контроль та рівномірність
температури та вологості. Камери мають різні функції
безпеки, аудіовізуальні тривоги, програмне забезпечення 21 CFR, частина 11.
Thermolab is pioneer in Manufacturing and exporting of
Stability Chambers and walk in type stability chamber to
Indian Pharma Companies and exports to more than 50
countries.
Thermolab is a 50 years young organization and a preferred
brand for stability chambers.
Thermolab Stability Chambers are perfectly designed for
the high requirements of stability studies and climatic tests.
With Stability Chambers specifically developed to meet
FDA/ICH stability requirements generating exceptional
control and uniformity of both temperature and humidity.
Thermolab Stability Chambers feature various safety feature, audio visual alarms, 21 CFR part 11 software.

TSA PROCESS EQUIPMENTS PVT. LTD
111, Gomes Industrial Estate, Andheri Kurla Road, Near
Lathiya Rubber, Saki Naka. Andheri East., Mumbai,
400072, India
+91 (022) 285-11-900
ashah@tsapepl.com
www.tsawatersystems.com
TSA – компанія з очищення води з 15-ти річним досвідом, що розробляє, виготовляє, встановлює водоочисні системи високої чистоти для фармацевтичних
та харчових продуктів і напоїв. Понад 400 + інсталяцій
по всьому світу. TSA завжди був рекомендованим рішенням для забезпечення високих потреб у чистоті.
Завдяки команді проектування та монтажу приміщень
TSA має можливості, починаючи від системи генерації
води, систем розподілення води PW, систем генерації
MEDS та PSG, стерильних змішувальних судин та теплообмінників.

VIMEX COLLECTIONS
Flat №15, Pancham Co-op H.S.G. Society, M.P. Road,
Dombivali (W), Thane, Mumbai, India
+91 (22) 240-0534
Vimex2009@yahoo.com
Фармацевтичне обладнання.
Pharmaceutical Machinery.

WEST-COAST PHARMACEUTICAL
WORKS LTD
Meldi Estate, Near Prasang Party Plot, Opp. Sola
Bhagwat, Sayona City Road, Ahmedabad, 382481, India
+91 (27) 172-41-152
+91 (27) 172-41-154
export@westcoastin.com
www.westcoastin.com
West-Coast є виробником готових фармацевтичних
складів, нутрицевтичної та косметичної продукції і
рослинних продуктів з 1965 року. Компанія є найбільшим власником ліцензії на продукти в Індії, з уже зареєстрованою ліцензією на більш ніж 5000 продуктів.
• West-Coast має понад 600 готових досьє CTD /
ACTD.
• West-Coast продає більше ніж 500 продуктів в
більш ніж 40 країнах світу
• Команда West-Coast налічує понад 120 медичних
представників, що продають більше 40 брендів в
5 штатах Індії.
• West-Coast випускає більш ніж 400+ продуктів нутрицевтичної категорії, 200+ продуктів в косметиці
і 100+ в трав’яних складах.

TSA, 15 year old High purity water treatment company. TSA
Designs, Manufactures, Installs High Purity Water systems
for Pharmaceutical & Food & Beverage Industries. With
over 400 +installation across the Globe .TSA has been
always a recommended Solution provider for High Purity
Needs. With Inhouse design & installation team TSA has
capabilities ranging from Water generation System, PW
Water Distribution Systems, MEDS&PSG Generation Systems, Sterile Mixing vessels & Heat Exchangers

ABOUT US
West-Coast is a manufacturer of finished Pharmaceutical
Formulations, Nutraceuticals & Cosmetics Products &
Herbal Products since 1965.
West-Cast is the largest products license holder in INDIA,
with more than 5000+ products license already registered.
West-coast has more than 600 product’s CTD/ACTD dossiers ready.
West-Coast sells over 500+ Products in 40+ Countries
across the world
West-Coast has a team of 120+ Medical Representatives
selling 40+ Brands in 5 Indian States
West-Coast Makes over 400+ Products in Nutraceutical
Category, 200+ Products in Cosmetics & 100+ in Herbal
formulations.

Організатори не несуть відповідальність за матеріали, надані
учасниками виставки.

Organizers are not responsible for materials
provided by exhibitors.

www.pharmatechexpo.com.ua
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