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19–21 жовтня 2021 року
Виставковий Центр «КиївЕкспоПлаза» 
Україна, Київська область, с. Березівка
вул. Амстердамська, 1

Комітетів Верховної Ради України
Міністерств та відомств
Профільних асоціацій та об’єднань

За підтримки: Організатори:

 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА АГРАРНИЙ СЕКТОР
19 жовтня
14.00-17.00
Зал №5

Науково-практична конференція «Екологія та 
безпечність харчових продуктів і води»
Організатор: Інститут післядипломної освіти 
Національного університету харчових технологій

19 жовтня
11.00-17.00
Зал №3

Конференція «Сучасні лабораторні рішення»
Організатор: ТОВ «ХЛР»

20 жовтня
14.00-16.00
Зал №5

Семінар «Інноваційні дослідження у 
тваринництві та рослинництві»
Організатор: ТОВ «БІОНІКС ЛАБ»

 ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА
19 жовтня
10.00-18.00

20 жовтня
10.00-14.00
Зал №4

Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Сучасні підходи до менеджменту медичної 
лабораторії та якості лабораторних послуг»
Організатори: Кафедра клінічної лабораторної 
діагностики НУОЗ України імені П. Л. Шупика; 
ГО «Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та 
лабораторної медицини»

20 жовтня
10.00-18.00
Зал №2

Круглий стіл «Аспекти підготовки до акредитації медичної 
лабораторії відповідно до ДСТУ EN ISO 15189:2015»
Організатор: ТОВ «Навчально-методичний центр 
«Міжнародна школа технічного законодавства і 
управління якістю» (ISTL)                *Участь платна

20 жовтня
14.30-17.00
Зал №4

Секції кафедр НУОЗ України ім. П.Л. Шупика
Організатор: Національний університет охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика

20 жовтня
10.00-18.00
Зал №6

Науково-практична конференція «Прикладні 
аспекти сучасної науки в лабораторній 
діагностиці різних патологічних станів у 
пацієнтів, що перенесли COVID19»
Організатори: Науково-координаційне управління 
та міжінститутський Референтний лабораторний 
центр НАМН України, ГО «Всеукраїнська асоціація 
клінічної хімії та лабораторної медицини»

20 жовтня
10.00-13.00
Зал №5

Семінар «Сучасні підходи до вирішення наукових 
та медичних задач»
Організатор: ТОВ «БІОНІКС ЛАБ»

21 жовтня
10.00-17.00
Зал №5

УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА
Організатори: НАМН України, Лабораторна та 
метрологічна служба НАМН, Міжінститутський 
Референтний лабораторний центр НАМН, Група 
компаній LMT

21 жовтня
11.00-16.00
Зал №1

Фахова школа «Прикладні питання організації та 
забезпечення роботи трансплант-координатора»
Організатори: Міністерство охорони здоров’я 
України; Спеціалізована державна установа 
«Український центр трансплант-координації 
МОЗ України»

21 жовтня
11.00-16.00
Зал №2

Фахова школа «Прикладні питання діяльності 
суб’єкту системи крові»
Організатори: МОЗ України; Спеціалізована 
державна установа «Український центр 
трансплант-координації МОЗ України»; Кафедра 
гематології та трансфузіології НУОЗ України 
імені П. Л. Шупика; ВГО «Асоціація служби 
крові України»; КНП «Київський міський центр 
крові» виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)»

21 жовтня
11.00-13.00
Зал №4

Науково-практична конференція 
«Роль аутоімунних процесів в гематології 
та трансфузіології»
Організатор: ДУ «Інститут гематології та 
трансфузіології НАМН України»

 ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

19 жовтня
11.00-14.00
Зал №1

Семінар «Питання технічного регулювання 
в парфумерно-косметичній галузі України. 
Вимоги міжнародного стандарту ISO 22716:2007/
ДСТУ EN ISO 22716:2015: «Косметика. Належно 
виробнича практика (GMP). Настанови з 
належної виробничої практики (EN ISO 
22716:2007, IDT)»
Організатор: ТОВ «Навчально-методичний центр 
«Міжнародна школа технічного законодавства і 
управління якістю» (ISTL)

19 жовтня
11.00-17.00
Зал №3

Конференція «Сучасні лабораторні рішення»
Організатор: ТОВ «ХЛР»

 ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

19 жовтня
10.00-18.00

20 жовтня
10.00-14.00
Зал №7

ІХ Науково-практична конференція «Лабораторні 
дослідження як інструмент забезпечення  
епізоотичного благополуччя та безпеки харчових 
продуктів»
Організатори: Державний науково-дослідний 
інститут з лабораторної діагностики 
та ветеринарно-санітарної експертизи 
(ДНДІЛДВСЕ) та Державний науково-
контрольний інститут біотехнології і штамів 
мікроорганізмів (ДНКІБШМ)

20 жовтня
14.00-16.00
Зал №5

Семінар «Інноваційні дослідження у 
тваринництві та рослинництві»
Організатор: ТОВ «БІОНІКС ЛАБ»

21 жовтня
10.00-17.00
Зал №6

Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Лабораторна діагностика: освіта, наука, 
практика» 
Організатор: Національний університет 
біоресурсів та природокористування України, 
факультет ветеринарної медицини, кафедра 
епізоотології, мікробіології та вірусології



WWW.LABCOMPLEX.COM

Схема проїзду Місце проведення:

ВЦ «КиївЕкспоПлаза»
Україна, Київська область 

с. Березівка 
вул. Амстердамська, 1

Час роботи:

19-20 жовтня – з 10.00 до 18.00
21 жовтня – з 10.00 до 17.00

Детальна інформація:

info@labcomplex.com

+380 (44) 344-35-80
+380 (63) 226-59-48

П.І.Б. *

Увага! Зірочкою позначені поля, обов’язкові для заповнення
Я згоден на збір і обробку моїх персональних даних 
в базі даних ТОВ «Група компаній ЛМТ» Підпис

Галузь, сфера діяльності вашого підприємства/організації*

Шановні фахівці!  Анкету необхідно заповнити та обміняти на бейдж в зоні реєстрації 
(ВЦ «КиївЕкспоПлаза», Київська область, с. Березівка, вул. Амстердамська, 1).  Бейдж дає право на відвідування заходу протягом 3-х днів

Індекс*

Організація*

Посада*

Ваша 
спеціалізація*

Країна*

Область,
район*
Населений пункт
(місто/село)*
Вулиця,
буд./кв.*

Телефон роб.*

Моб. телефон*

E-mail*

Сайт

З яких джерел Ви дізналися про Виставку
   Запрошення від організаторів
   Запрошення від учасників
   Сайт організатора виставки (в т.ч. сторінки в соц. мережах)
   E-mail розсилка
   Реклама в Internet 
   Запрошення від асоціації
   SMS-розсилка
   Реклама в ЗМІ (вкажіть у якому)
   Інше_____________________________________________________________

На Виставці Ви плануєте:
   Відвідати науково-практичні заходи
    Ознайомитися із новинками обладнання, інноваціями та новітніми
технологіями лабораторної галузі

   Ознайомитися із новинками обладнання для пакувальної індустрії
   Заключити договір на постачання обладнання, витратних матеріалів 
для вашої організації

   Інше (зазначте мету вашого відвідування)_____________________________

У дні роботи Виставки від  Житомирська будуть курсувати 
автобуси до Виставкового центру та у зворотному напрямку, 
від зупинки з логотипами «КиївЕкспоПлаза».

Крім трансферу, Ви маєте можливість дістатися до Виставкового 
центру міжміським громадським транспортом, що курсує щодня з 
7:00 до 22:00, від  Житомирська (зупинка «КиївЕкспоПлаза») до 
зупинки «Петропавлівський Храм» (с. Березівка), яка знаходиться 
поруч з виставковим центром.

УВАГА!  * У ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

 ЗАГАЛЬНОЛАБОРАТОРНИЙ НАПРЯМ
19 жовтня
11.00-13.00
Зал №5

Семінар «Програми професійних тестувань 
лабораторій. Вигоди для лабораторії та виклики 
для провайдера»
Організатор: ТОВ «Лабораторія якості»

 НАУКА ТА ОСВІТА
21 жовтня
10.00-14.00
Зал № 7

XІ Науково-практична конференція НАН України
«Новітні розробки наукового обладнання 
провідних приладобудівних компаній. Розвиток 
центрів колективного користування в НАН 
України»
Організатор: НАН України

 ЕКОЛОГІЯ
19 жовтня
14.00-17.00
Зал №5

Науково-практична конференція «Екологія та 
безпечність харчових продуктів і води»
Організатор: Інститут післядипломної 
освіти Національного університету харчових 
технологій

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЯ
20 жовтня
10.00-18.00
Зал №3

 Авторський семінар «Оцінювання невизначеності 
вимірювань у випробувальних і  калібрувальних 
лабораторіях: вимоги ДСТУ EN ISO/IEC 
17025:2019»
Організатор: ОНЛАЙН-МЕДІА       *Участь платна


