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ПОСТ-РЕЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРІЙ»

VII Міжнародний форум «Комплексне за-
безпечення лабораторій» успішно завершив 
свою роботу 14—16 жовтня 2014 р. у ВЦ «Київ 
ЕкспоПлаза». Форум — унікальний та єдиний 
в Україні захід, який об’єднує всі сегменти ла-
бораторної індустрії в промисловості, науко-
вих дослідженнях, а також змістовну науково-
практичну та ділову програми, охоплюючи 
найбільш важливі та актуальні питання, осно-
вні світові тенденції розвитку галузі.

Форум організований Компанією LMT за 
підтримки  Комітетів Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства аг-
рарної політики та продовольства України, 
Мі ністерства економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства екології та природних ресурсів 
України, Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України, Державної ветеринар-
ної та фітосанітарної служби України, Дер-
жав ної служби України з лікарських засобів, 
Державної екологічної інспекції України, Дер-
жавної пробірної служби України, Державної 
інспекції України з питань захисту прав спо-
живачів, Національної академії аграрних наук 
України.

Форум тісно співпрацює із професійними 
асоціаціями та об’єднаннями. Серед асоціацій, 
які підтримали Форум, можна назвати Ук раїн-
ську аграрну конфедерацію, Аграрний Союз 
Ук раїни, Всеукраїнську Асоціацію пекарів, 
Об’єд нання підприємств хлібопекарської про-
мисловості «Укрхлібпром», Асоціацію «Укро-
ліяпром», Національну Асоціацію молочників 

України «Укрмолпром», Союз молочних під-
приємств України, Українську корпорацію по 
виноградарству та виноробної промисловості 
«Укрвинпром», Асоціацію «Виноградарі та ви-
нороби України», Союз хіміків України, Асо-
ціацію спеціалістів ветеринарної медицини Ук-
раїни, Українську Асоціацію якості, Україн сь-
ку зернову Асоціацію та ін.

Генеральний партнер Форуму — ТОВ «ХІМ-
ЛАБОРРЕАКТИВ». 

Партнери — журнал «Эксперт Украина»; 
Ulab (Юлаб) ТМ; AЛТ Україна Лтд; Intertech 
Corporation; Fisher Scientific; ТОВ «АЛСІ-Х-
РОМ»; ТОВ «ШимЮкрейн»; ТОВ «НПП «Укр-
оргсинтез»; ТОВ «Донау Лаб»; ТОВ «МАК-
РОЛАБ ЛТД»; CEM (SHENZHEN EVERBEST 
MASHINERY, LTD), РФ; Компанія Retsch; ТОВ 
ІНТЕРО; ТОВ «Мелітек—Україна»; ТОВ «НО-
ВАЦІЇ»; Компанія «Лабор-Технік»; Компанія 
NETZSCH-Gerätebau GmbH; Компанія Naber-
therm GmbH; Компанія «Tokyo Boeki Tech no-
logy Ltd.»; Компанія «Bruker». 

Також учасниками головної виставкової по-
дії лабораторної індустрії стали: ТОВ «Ексім 
Кар гоТрейд»; ТОВ «Анкар-Агро»; ПП «Біола»; 
ПП «МіксЛаб»; ПП «Стасенко та партнери»; 
ТОВ «НВП «Інститут аналітичних методів кон-
тролю» (ІНАМ)»; ТОВ «Елватех»; ТОВ «Тех-
нопролаб»; ТОВ «ЕСМ Україна»; ТОВ «Фир-
ма «Галатея»; Маркет вимірювальних прила-
дів «SIMVOLT»; Компания «ИнтерМед»; Ком-
панія «ІКФ Сервіс»; Компанія «Гелікон»; ТОВ 
«Реатекс»; ЗАТ «ДКТБ ТЕП»; Компанія «Ben-
t ley Kyiv» та ін.
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Міжнародний спеціалізований партнер — жур-
нал Labor&More, генеральний інформаційний 
партнер — журнал «Производственная лабо-
ратория», офіційний інформаційний пар тнер — 
видавництво «Деловой мир», галузеві інформа-
ційні партнери — журнал «Сучасна ветеринар-
на медицина», журнал «Экология пре дп рия тия», 
генеральний інтернет-партнер — Lab pri ce.ua. 
Також інформаційну підтримку Фо руму нада-
ли 126 спеціалізованих видань України, СНД 
та зарубіжжя та 396 спеціалізованих Інтернет-
ресурсів.

ДІЛОВІ, НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ

ТА БІЗНЕС ЗАХОДИ ФОРУМУ

До актуальної науково-практичної програ-
ми Форуму увійшов цілий комплекс високо-
професійних заходів — 18 конференцій, семі-
нарів, відкритих обговорень, практичних майс-
тер-класів, 15 технічних екскурсій, які орієн-
товані на підвищення кваліфікації спеціалістів 
лабораторної справи, розширення і вдоскона-

лення практичних і теоретичних навиків, озна-
йомлення із найновішими технологіями і про-
фесійним сучасним обладнанням за такими 
напрямами: фармацевтична, харчова промис-
ловості; агропромисловий комплекс; ветери-
нарна медицина; наука та освіта; екологія; вода 
і водопідготовка; стандартизація, метрологія 
тощо. Експертами виступили 120 провідних 
фахівців лабораторної галузі.

Особливий інтерес з боку відвідувачів що-
року викликає спеціальна програма «Дні хар-
чової промисловості та аграрного сектору». У 
рамках цієї програми відбувся Круглий стіл 
«АПК-ЗЕД у 2014 р.: Втрати від торговельних 
«війн» з Росією та надбання від ЗВТ з ЄС. 
Проблеми та перспективи». Захід організува-
ло ВГО «Українська аграрна конфедерація».  
В заході взяли участь в.о. Міністра економіч-
ного розвитку і торгівлі України Валерій Пят-
ницький, Президент Української аграрної кон-
федерації Леонід Козаченко, Голова ради ди-
ректорів Спілки молочних підприємств Ук раї-

Круглий стіл «АПК-ЗЕД у 2014 р.: Втрати від торговельних "війн" з Росією та надбання від Угоди про зону вільної 
торгівлі між Україною та ЄС. Проблеми та перспективи»
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ни Вадим Чагаровський, Голова правління — 
генеральний директор Асоціації «Укрцукор» 
Микола Ярчук, Генеральний директор Асоціації 
«Укроліяпром» Степан Капшук, директор Де-
партаменту ветеринарної медицини Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби Украї ни 
Олександр Вержиховський, Генеральний ди рек-
тор Української аграрної конфедерації Сер гій 
Стоянов. Також участь у заході взяли представ-
ники органів влади — Міністерства аграрної по-
літики та продовольства України, Мініс терства 
економічного розвитку і торгівлі Ук раїни, Дер-
жавної ветеринарної та фітосанітарної служби 
України, ДП «Державний центр сертифікації і 
експертизи сільськогосподарської продукції», 
президенти та члени профільних асоціацій та 
організацій — Аграрного Союзу України, Асо-
ціації «Укроліяпром», Асоціації «Морозиво і 
заморожені продукти», Асоціації «М’ясо Ук-
раї ни», Всеукраїнської асоціації пекарів, Спіл-
ки молочних підприємств, «Насіннєва асоціа-
ція», Національної асоціації «Укрцукор», Асо-
ціації аграрних інженерів, Асоціації «Украг ро-
промсоя», власники та представники бізнесу — 
корпорації «Тваринпром», компанії «Маїс», 
Аг ропромхолдингу «Астарта-Київ», НПАК «Сте-
пова», СП «Нібулон», НЕСТЛЕ Україна, Ком-
панії «Серна» та ін. 

Семінар «Інноваційні технології в АПК», ор-
ганізований Одеською національною академі-
єю харчових технологій, також викликав ве-
лику зацікавленість серед аграріїв.

У ході науково-практичного семінару, який 
провели Національна Комісія України з Ко-
дексу Аліментаріус, ДП «Науковий центр пре-
вентивної токсикології, харчової та хімічної 
безпеки ім. акад. Л.І. Медведя МОЗ України», 
учасники та гості заходу обговорили перспек-
тиви та проблеми європейського законодав-
ства щодо безпечності харчових продуктів. 
Традиційно найбільшу увагу відвідувачів Фо-
руму привернула Українська лабораторна шко-
ла, у рамках якої відбулися майстер-класи на 
діючому обладнанні з можливістю персональ-
ного тестування, отримання кваліфікованих 

консультацій від експертів галузі і ознайом-
лення із новими методами і методиками дослі-
джень у різних галузях промисловості та науки. 

Державний центр сертифікації і експертизи 
сільськогосподарської продукції провів майс-
тер-клас «Експрес-аналіз вмісту мікотоксинів 
у зерні та продуктах його переробки». Спе-
ціалісти Компанії «ХІМ ЛАБОР РЕАК ТИВ» 
організували майстер-клас «Експрес-аналіз ком-
бікормів, зернових культур та харчової про-
дукції на приладах SpectraStar™» та майстер-
клас «Неруйнівний аналіз складу металів і 
сплавів портативними рентгенофлуоресцент-
ними спектрометрами Niton».

Учасники семінару «Стандартні зразки і пе-
ревірка кваліфікації у лабораторній практиці» 
отримали можливість обговорити актуальні 
питання стандартизації з провідними експер-
тами ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». 

Єдина в Україні у своєму форматі спеціаль-
на програма «Дні фармацевтичної промисло-
вості» в цьому році відзначилася насиченою 
програмою, активною участю у численних за-
ходах представників органів влади, Пре зи ден-
тів профільних асоціацій та представників 
фармацевтичної галузі. 

Науково-практичну конференцію «Фарма-
копейні вимоги контролю якості лікарських за-
собів в Україні» для спеціалістів проводило ДП 
«Український науковий фармакопейний центр 
якості лікарських засобів». 

На платформі Форуму розглядалися про-
блемні та актуальні питання проведення до-
клінічних досліджень лікарських засобів. Ор-
ганізацію семінару взяли на себе фахівці з ДУ 
«Інститут фармакології та токсикології НАМН 
України».

Традиційно програма Форуму включала в 
себе проведення спеціальної програми «Дні 
ветеринарної медицини». У другий день робо-
ти Форуму спеціалісти відвідали III Науково-
практичну конференцію «Лабораторні дослі-
дження як інструмент забезпечення епізоо-
тичного благополуччя та безпеки харчових 
продуктів». Конференція була присвячена об-
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говоренню та презентації інноваційних рішень 
в області лабораторної діагностики хвороб 
тварин та лабораторного контролю безпеки 
харчових продуктів, а також сучасним підхо-
дам до контролю якості ветеринарних імуно-
біологічних препаратів і засобів захисту тва-
рин та їх ефективності. Організаторами заходу 
виступили Державний науково-дослідний ін-
ститут з лабораторної діагностики та ве те ри-
нарно-санітарної експертизи, Державний нау-
ково-контрольний інститут біотехнології і шта-
мів мікроорганізмів за підтримки Дер жавної ве-
теринарної та фітосанітарної служби України.

Фахівці науково-технічного центру «ВНДІ-
ХІМПРОЕКТ» на своєму семінарі розповіли 
про останні аспекти технічного регулювання у 
сфері виробництва миючих засобів і товарів 
побутової хімії.

Серед організаторів численних науково-прак-
тичних заходів Форуму слід також назвати: 
Національний інститут післядипломної осві-
ти Національного університету харчових тех-
нологій, Компанію «Стандарти Технології Роз-
виток», Національний університет харчових 
тех нологій.

Вже доброю традицією стало проведення 
спеціальної програми «День науки та освіти» 
та адаптованих науково-практичних заходів — 
технічних екскурсій, консультативних майс-
тер-класів провідних експертів для молодих 
фахівців та студентів останніх курсів ВНЗ і 
закладів післядипломної освіти. 

Невід’ємною складовою ділової та навчаль-
ної програми Форуму є LABDemo-тури — тех-
нічні екскурсії по експозиції, в програму яких 
входять презентації обладнання відомих ма-
рок для проведення усіх типів лабораторних 
досліджень з можливістю тестування облад-
нання. Зокрема, для фахівців від 14 до 16 жов-
тня відбулися: LABDemo-тур «Сучасна лабо-
раторія в аграрній промисловості», PHARM 
Demo-тури: «Сучасне обладнання, сировина 
та прилади для фармацевтичного виробницт-
ва» і «Сучасна лабораторія у фармацевтично-
му виробництві», та LABDemo-тури: «Су часна 

лабораторія в нафтопереробній промисловос-
ті», «Сучасна лабораторія в харчовій промис-
ловості», «Лабораторна діагностика у ветери-
нарній медицині», «Сучасна лабораторія в ме-
талургійній промисловості», «Сучасна лабора-
торія в машинобудуванні», «Сучасна лабора-
торія у вищих навчальних закладах», «Сучасна 
лабораторія у науково-дослідних установах», 
«Лабораторні дослідження води», «Сучасна 
лабораторія в стандартизації та метрології».

Завдяки насиченій науково-практичній прог-
рамі, продуманому діловому графіку зустрі-
чей організаторам Форуму вдалося реалізува-
ти одне із основних завдань заходу — забезпе-
чити якісний склад відвідувачів та підвищити 
результативність роботи Виставки. У рамках 
Форуму успішно реалізувався діловий пакет 
пропозицій — BusinessPoint та Buyers program. 
З метою максимально ефективного викорис-
тання часу учасники та відвідувачі заздалегідь 
запланували бізнес-зустрічі, на яких підписа-
ли договори про закупівлю, постачання облад-
нання чи інших товарів, обговорили майбутні 
спільні проекти.

V МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ТЕХНОЛОГІЙ

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

PHARMPROM — ЧАС МОЖЛИВОСТЕЙ

ТА ПРОГРЕСУ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

14—16 жовтня 2014 р. у ВЦ «КиївЕкспо 
Плаза» одночасно з Міжнародним форумом 
«Комплексне забезпечення лабораторій» від-
булася V Міжнародна виставка технологій фар-
мацевтичної промисловості PHARMP ROM. 
Виставка — одна з ключових подій галузі, на 
якій було представлено комплексні рішення 
для фармацевтичних підприємств: виробниче 
і невиробниче обладнання, сировина та інгре-
дієнти, технології та обладнання для водопос-
тачання, водопідготовки, промислове кліма тич-
не обладнання для фармацевтичних підпри-
ємств, упаковка і пакувальне обладнання, по-
слуги для компаній фармацевтичної індустрії.

Організатор виставки — Компанія LMT.
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Захід проходив за підтримки Комітету Вер-
ховної Ради з питань охорони здоров’я, Мі ніс-
терства охорони здоров’я України, Державної 
служби України з лікарських засобів, На ціо-
нальної академії наук України, Національної 
академії медичних наук України, Націо наль-
но го фармацевтичного університету.

Партнерами виставки виступили ДП «Ук-
раїн ський науковий фармакопейний центр 
якос ті лікарських засобів»; Український фар-
мацевтичний інститут якості; Асоціація «Ви-
робники ліків України»; Асоціація виробників 
інноваційних ліків «АПРАД»; Асоціація пред-
ставників міжнародних фармацевтичних ви-
робників (AIPM) України; ДУ «Інститут фар-
макології та токсикології НАМН України»; 
Компанія «Стандарти Технології Розвиток» 
(STD Ltd); LLC Bütler & Partne; COMAS SRL;  
Kinematica AG; MERCK.

З експонентів слід назвати: КСК-Ав тома-
тизація, HARKE Pharma, ФАРММАШ, Про-
мислова спілка ФАРМПРОМ, Біоаналітична 
лабораторія «УКРОРГСИНТЕЗ», БІОНІКС 
ЛАБ, НВП «Гаммаграфік», Генріх, Атлант-М 
Лепсе (Volkswagen), Автоцентр Прага Авто на 
Кільцевій (ŠKODA) та ін.

Компанії ЮВІГ, КІТМЕД, КАТЕГОРУМ, 
МАЙСТЕР ТЕХНОЛОГІЙ презентували ком-
плексні рішення для «чистих приміщень», сис-
теми підготовки повітря і кондиціонування для 
«чистих приміщень», повітророзподі ль ники, 
системи контролю і автоматики для «чистих 
приміщень», електрообладнання для «чистих 
приміщень», обладнання для локальних чис-
тих зон, аксесуари для «чистих приміщень», 
модульні бокси, засоби індивідуального за-
хисту, засоби дезінфекції та очищення і багато 
іншого презентували.

Насичена науково-практична та ділова про-
грама захопила всіх відвідувачів, забезпечила 
якісний склад спеціалістів та підвищила рен-
табельність виставки.

Для спеціалістів уже традиційно було про-
ведено комплекс заходів, структурно виділе-
ний у спеціальну програму «Дні фармацев-

тичної промисловості». Ключовою подією цих 
днів став професійний діалог Голови Держ лік-
служби Михайла Пасічника та представників 
фармацевтичного ринку у рамках відкритого 
обговорення «Баланс інтересів держави і бізне-
су в регуляторному просторі фармацевтичної 
галузі». Участь у заході взяв керівний склад та-
ких провідних фармацевтичних підприємств, 
як Фармацевтична фірма «Дарниця»; Ком па нія 
«Фар мак»; ЗАТ «Індар»; ПрАТ «Лек хім-Хар-
ків»; Борщагівський ХФЗ; Київський вітамін-
ний завод, ТОВ «Фарма Старт»; ТОВ «Фар-
мекс Груп»; Фармацевтична компанія «Спер ко 
Україна»; ПрАТ «Вітаміни»; ПрАТ «Лік тра ви»; 
ТОВ «Фармахім»; НВФ ТОВ «Мікрохім»; АТ 
«Стома»; ЗАТ «Інфузія»; НВК ТОВ «Ін тер-
фармбіотек» та багато інших. Учасники заходу 
обговорили новації та перспективи в регулятор-
ній сфері, останні ініціативи Держ лік служби та 
їх реалізацію у нормативно-пра вових актах. 

З великим успіхом пройшов унікальний се-
мінар «Проблеми виробництва і дистриб’юції 
ветеринарних препаратів у сучасних умовах», 
організований Громадською спілкою «Ук раї-
нська асоціація виробників і дистриб’юторів 
ветеринарних препаратів та кормових доба-
вок». Ключовими питаннями обговорення 
були правові аспекти дистриб’юції ветпрепа-
ратів і кормових добавок в Україні, проблема-
тика митного контролю, належна дист риб’ю-
торська практика (GDP) та належна виробни-
ча практика (GMP), конкурентоспроможність 
вітчизняних імунобіологічних препаратів, пре-
паратів хіміко-фармацевтичної групи, кормів і 
кормових добавок. Експертами були керівни-
ки та представники з ТОВ «Біотестлабгруп», 
Компанії «Укрзооветпромстач», ПрАТ «Біо-
фарм», ТОВ «Ветсинтез» та ін. 

Ініціатором семінару «Техніка проведення ана-
літичного експерименту. Помилки аналітичного 
експерименту у фармацевтичному ана лізі» ста-
ла Компанія «Стандарти Технології Розвиток». 

Міжнародну виставку технологій фармацев-
тичної промисловості PHARMPROM не мож-
на уявити без PHARMDemo-турів — техніч-
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них екскурсій по експозиції, в програму яких 
увійшли презентації обладнання та приладів 
відомих торгових марок для фармацевтичної 
промисловості. У рамках виставки також реа-
лізувався діловий пакет пропозицій — Bu si-
nessPoint та Buyers program.

Три дні продуктивної роботи Міжнародного 
форуму «Комплексне забезпечення лабораторій» 
та Міжнародної виставки технологій фармацев-
тичної промисловості PHARMPROM зак ріпили 
за цими заходами статус ефективної високопро-
фесійної платформи для залучення нових клієн-
тів, розширення ділових контактів, обміну досві-
дом, знайомства з актуальними тенденціями га-
лузей, просування серед цільової аудиторії.

ЦИФРИ І ФАКТИ ФОРУМУ ТА ВИСТАВКИ

1964 м2 експозиційної частини
5440 відвідувачів

82 учасника
18 науково-практичних заходів 
15 Demo-турів
14 організаторів та співорганізаторів нау ко-

во-практичних та ділових заходів

Наступний VIІІ Міжнародний форум «Ком-
плексне забезпечення лабораторій» та VІ Між-
народна виставка технологій фармацевтичної 
промисловості PHARMPROM відбудуться 13—
15 жовтня 2015 р. у ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 
м. Київ, вул. Салютна, 2-Б

Детальна інформація:
Тел./Факс: +380 (44) 526-92-89
marketing@labcomplex.com
www.labcomplex.com
www.pharmcomplex.com/pharmprom
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