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науково-практична програма  

II міжнародного фармацевтичного конгресу

19–21 жовтня 2021 року

За підтримки: 

•  Міністерства охорони здоров'я України
•  Державної служби України з лікарських 

засобів і контролю за наркотиками

Організатори: Офіційне видання виставки:

J o u r n a l

•  ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
•  ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»
•  ДП «Український фармацевтичний інститут якості»

X I  м і ж н а р о д н а  в и с т а в к а

PHARMATECHEXPO
обладнання та технології для фармацевтичної промисловості

II  міжнародний  
фармацевтичний конгрес 

міжнародна спеціалізована виставка 
технології «чистих приміЩенЬ»

міжнародна спеціалізована виставка 
«упаковка та маркування»

www.PHARMATECHEXPO.COM.uA

партнери:

вц «київекспоплаза», україна, київська область  
с. березівка, вул. амстердамська, 1

19 жовтня 
10.00-14.00 
Зал №2

Семінар «Належна регуляторна практика»

Організатор: ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

19 жовтня 
14.30-17.30 
Зал №2

Захід ДП «Український фармацевтичний інститут якості» (УФІЯ)

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 
11.00-15.30 
Зал №6

Науково-практичний семінар «актуальні питання фармакопейного контролю якості лікарських 
засобів»

Організатор: ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»
19 жовтня
14.30-16.30
Зал №1

Семінар «практичний досвід у проєктуванні та розробка технічного завдання»
Організатор: ТОВ «ІНЖЕНІУМ ГРУП»

19 жовтня 
11.00-17.00 
Зал №3

Конференція «Сучасні лабораторні рішення»

Організатор: ТОВ «ХЛР»

20 жовтня 
10.00-13.00 
Зал №1

Семінар «регулювання обігу лікарських засобів: огляд останніх змін  
та законодавчих ініціатив»

Огранізатор: ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»



www.PHARMATECHEXPO.COM.uA

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@pharmatechexpo.com.ua

+380 (63) 226-59-48

схема проїзду

увага!   * у програмі можливі зміни та доповнення

індекс*

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

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

П.і.Б.*

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, майстер-класи, презентації 

Ознайомитися з: 
  новинками обладнання для фармацевтичної промисловості 
  новинками обладнання для пакувальної індустрії
  інноваціями і новими розробками галузі 
   укласти договір на постачання обладнання, витратних матеріалів для Вашої організації 
  інше (вкажіть мету Вашого відвідування)____________________________________

20 жовтня 
14.20-16.30 
Зал №1

Семінар «податкове планування для підприємств фармацевтичної промисловості»

Організатор: MARTYNIV LAW FIRM

20 жовтня 
14.30-17.30 
Зал №7

Семінар «медичні вироби в номенклатурі фармацевтичних виробників. Оцінка відповідності 
медичних виробів для діагностики in-vitro»

Організатор: ТОВ «УНІ-СЕРТ» 
21 жовтня 
10.30-12.30 
Зал №3

Майстер-клас «Як успішно провести аудит системи фармаконагляду держателю реєстраційного 
свідоцтва третій особі, провайдеру послуг по фармаконагляду, його особливості в залежності 
від мети аудиту. практичні підходи і практичні рекомендації, виклики, помилки, шляхи 
вирішення»

Огранізатор: ТОВ «Стандарти Технології Розвиток» 

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.


