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Dear colleagues!

I would like to warmly welcome you all to the 19th International Exhibition of Oil and 
Gas Industry OIL & GAS 2016.

First of all, I want to thank you for your selfless work, which ensures production, 
transportation and processing of oil and natural gas. Each of the participants of this 
exhibition understands that the tempos of global economic growth depend greatly 
upon stable functioning of oil and gas industry both in Ukraine and other countries.

Oil and gas industry of Ukraine has a strategic importance for energy security of the 
country and is an extremely important constituent part of the fuel and energy complex 
of Ukraine. Work of oil and gas sector employees is felt in almost all areas of social life. 
Stable operation of industrial enterprises, energy and heat supply to communal sphere, 
as well as apartments of Ukrainian citizens, depends upon them.

The aim of this year’s exhibition is unification of common efforts to implement the 
priority goals of state industrial reform programs, improvement of production efficiency, 
enhancement of domestic energy resources’ production, and integration of domestic 
energy into the European space.

This event creates favorable conditions for dialogue between government and 
business, scientists and manufacturers. Potential investors will have an opportunity to 
discuss prospects of their participation in joint international projects.

Traditionally, the exhibition will include a conference on topical problems of the 
industry. Heads of leading domestic and foreign companies and industry experts will 
participate in it.

I welcome all exhibition participants and hope that the results of your joint work 
will allow us to guarantee stable and reliable operation of the fuel and energy complex, 
what in its turn will strengthen energy independence and security of our country at this 
difficult time.

I wish the participants and visitors of the exhibition further success and new 
achievements!

Respectfully yours,
Igor Didenko
Deputy Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine

Шановні колеги!
Приміть сердечні вітання з нагоди відкриття 19-ої 

Міжнародної виставки нафтогазової промисловості 
НАФТА та ГАЗ 2016.

Насамперед, дозвольте подякувати вам за само-
віддану працю, яка забезпечує видобуток, транспор-
тування та переробку нафти і природного газу. Кожен 
з учасників виставки усвідомлює, що від стабільного 
функціонування нафтогазової галузі як в Україні, так 
і в інших державах залежать темпи розвитку світової 
економіки.

В Україні нафтогазова промисловість має стратегічне значення для енергетич-
ної безпеки держави та є надзвичайно важливою складовою паливно-енергетично-
го комплексу. Робота працівників нафтогазового сектору відчутна практично в усіх 
сферах суспільного життя, адже від них залежить стабільна робота промислових 
підприємств, забезпечення енергією та теплом українських осель.

Мета цього заходу — об’єднання спільних зусиль задля реалізації першочер-
гових завдань державних програм реформування галузі, підвищення ефективності 
виробництва, збільшення видобутку власних енергоносіїв, інтеграції вітчизняної 
енергетики в єдиний європейський простір. Цей захід створює сприятливі умови 
для діалогу між владою і бізнесом, науковцями та виробниками. Потенційні інвесто-
ри зможуть обговорити перспективи своєї участі у спільних міжнародних проектах. 

Традиційно в рамках виставки відбудеться конференція, присвячена актуаль-
ним проблемам галузі, в якій беруть участь керівники провідних вітчизняних та за-
рубіжних компаній, експерти галузі.

Ще раз вітаю усіх учасників виставки і сподіваюсь, що результати вашої спільної 
роботи дозволять і надалі гарантувати стабільну та надійну роботу паливно-
енергетичного комплексу, що зміцнить енергетичну незалежність та безпеку нашої 
держави у цей складний для нас час.

Бажаю учасникам і гостям виставки подальших успіхів та нових досягнень!  

З повагою,
Ігор Діденко
Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України
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Dear participants, visitors and organizers 
of the International Exhibition

of Oil and Gas Industry OIL & GAS 2016!

On behalf of the board and labour collective of the National Joint Stock Company 
“Naftogaz of Ukraine” I am glad to welcome the participants and visitors of the 
International Exhibition of Oil and Gas Industry OIL & GAS 2016!

The energy security of our state is the priority, which defines the strategy for 
building and developing the gas market of Ukraine. We make every effort for a speedy 
integration into the European energy market, and already have a significant result: 
Ukraine is no longer dependent on gas purchases from a single vendor. The maximum 
diversification of supply, upon which we work at the moment, is an important step 
towards gas independence of our country. In addition, the key tasks are realization of 
the potential in regard to the increase in volumes of own gas production and energy 
modernization. Accomplishment of these tasks within the next years will allow Ukraine 
to completely abandon gas imports.

OIL & GAS Exhibition is a good opportunity to showcase the achievements of 
companies and enterprises of the oil and gas industry, to acquaint the society with the 
strategy of its further development, and to create and strengthen relationships with 
business partners.

I wish all the participants and visitors of the exhibition further success in the 
development of the oil and gas industry as the foundation of the national economy for 
the sake of Ukraine’s prosperity!

Sincerely,
Andriy Kobolev
Board Chairman of the National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine”

Шановні учасники, гості та організатори 
Міжнародної виставки нафтогазової 
промисловості Нафта та газ 2016!

Від імені правління і трудового колективу Націо-
нальної акціонерної компанії «Нафтогаз України» вітаю 
учасників і гостей Міжнародної виставки нафтогазової 
промисловості НАФТА та ГАЗ 2016!

Енергетична безпека нашої держави є тим пріори-
тетом, який визначає стратегію побудови та розвитку 
ринку газу в Україні. Ми докладаємо максимум зусиль 
для найскорішої інтеграції в європейський енерго-
ринок, і вже є вагомий результат: Україна більше не 
залежить від закупок газу у одного постачальника. 
Максимальна диверсифікація поставок, над забезпе-
ченням якої ми працюємо, є важливим кроком до газо-
вої незалежності нашої країни. Крім того, ключовими 

завданнями є реалізація потенціалу збільшення обсягів власного видобування газу 
та енергомодернізація. Виконання цих завдань протягом найближчих років дозво-
лить Україні повністю відмовитись від імпорту газу.

Виставка НАФТА та ГАЗ — гарна нагода продемонструвати досягнення компаній 
і підприємств нафтогазової галузі, ознайомити суспільство із стратегією її подаль-
шого розвитку, започаткувати та зміцнити відносини з діловими партнерами.

Бажаю учасникам та гостям виставки подальших успіхів в розбудові нафтогазо-
вої галузі як основи національної економіки в ім’я процвітання України!

З повагою,
Андрій Коболєв
Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
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ASPRO, ТОВ
вул. Фурманова, 1/7
Київ, 03049, Україна
тел./факс: (044) 248 4213
e-mail: office@cng.com.ua
www.cng.com.ua

Лідер в сфері компримованого природного газу прийшов в газо- і нафтовидо-
бування.

Наш досвід в системах КПГ дозволяє нам почати роботу в нафтовій і газовій про-
мисловості з найпередовішими технологічними компресорами, гирловими комп-
ресорами та газліфтами, а також вентиляційними системами рекуперації газу. 

Aspro — лідер в сфері компримування газу. Більше 5000 працюючих компресорів 
в 45 країнах світу.

ENERGY.НАФТА І ГАЗ
Україна
e-mail: oil-gas@oil-gas-energy.com.ua
www.oil-gas-energy.com.ua

«Energy. Нафта і газ» — інтернет-портал про ПЕК і для ПЕК. Тут висвітлюються 
актуальні нафтогазові події України, країн СНД та Європи.

Діловий портал орієнтований на топ-менеджерів провідних нафтових і газових 
компаній світу, виробників нафтогазового обладнання, інвестиційних компаній, 
геологів, технічних фахівців.

Основні тематики: новини нафтогазової галузі, нетрадиційний газ, відновлювана 
енергетика, енергоефективність, технології для галузі.

EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
Equalizer House, Claymore Drive
Bridge of Don, Aberdeen
Scotland, AB23 8GD, United Kingdom
tel.: +4 4012 2470 1970
fax: +4 4012 2482 3791
е-mail: info@equalizerinternational.com
www.equalizerinternational.com

Equalizer International — це провідний світовий розробник та постачальник 
інноваційного інструменту для обслуговування фланцевих з’єднань, який успішно 
експлуатується у нафтогазовому, нафтохімічному, атомному, водогосподарському 
та гірничодобувному секторі промисловості, а також у відновлюваній енергетиці.

Ми спроектували і розробили більше 20 видів інструменту. Асортимент нашої 
продукції включає інструмент для згонки, відводу та вирівнювання фланців. Крім 
того, ми пропонуємо серію ручних насосів і гідравлічних клинів, а також нашу 
останню розробку — гайкоріз Equalizer серії NS.

HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
Mühletorplatz, 4-6, 6800 Feldkirch, Austria

tel.: +43 552 277 9240
fax: +43 552 231 913
е-mail: sales@hafi.cc

www.hafi.cc

•	 Технології стисненого повітря, пневмотранспорт, вакуумні технології.
•	 Технології стиснення газу, компресори для:

 – збору та транспортування газу;
 – перекачування рідких газів;
 – сепарації газу (пропану та бутану);
 – газотурбінних електростанцій;
 – утилізації факельних газів;
 – систем підготовки газу;
 – стиснення різних технологічних газів.

•	 Холодильні технології, компресори для:
 – депарафінізації нафти;
 – газових сховищ;
 – всіх нафтохімічних і хімічних процесів.

•	 Технології захисту навколишнього середовища: промислові очисні споруди.
•	 Сервіс, монтаж, пусконалагоджувальні роботи, ремонт, обслуговування.

HEAT-GAZGEP KFT
Erdesz u., 28

8800 Nagykanizsa, Hungary
tel.: +36 9353 7140
fax: +36 9353 7142

e-mail: gazgep@heat-gazgep.hu
www.heatgroup.at

Продукція та послуги: виробництво фільтрів, сепараторів, теплообмінників, 
регуляторів тиску газу, запобіжних клапанів, елементів одоризації, газорозподільних 
станцій, збірних та фарбованих компактних елементів для розподілення газу.

Heat впродовж тривалого часу є виробником обладнання і станцій для нафто- та 
газопостачальних компаній.

KRALOVOPOLSKA, a.s.
Krizikova 2989/68-A, Brno, Czech Republic

tel.: +420 532 045 000
fax: +420 532 045 303

е-mail: info@kralovopolska.cz 
www.kralovopolska.cz

Виробництво апаратів і обладнання для нафтопереробної та хімічної промис-
ловості. 

Ми пропонуємо: 
•		теплообмінники;
•		колони;
•		реактори;
•		посудини,	що	працюють	під	тиском;
•		частини	печей;
•		конденсатори.
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MWDPLANET AND LUMEN CORPORATION
#28, 2333-18 Ave NE
Calgary, AB, Canada 
T2E 8T6
tel.: +1 403 813 8277
е-mail: borys@mwdplanet.ca
www.mwdplanet.ca

Свердловинні телеметричні системи для вимірювання та подальшої передачі 
інформації із свердловин на поверхню:

•	 Тривимірна інформація про свердловину.
•	 Інформація у реальному часі про позиціонування бурових двигунів/долота та 

усієї рухомої частини, включаючи азимут, нахил до вертикалі та точку орієнту-
вання бурового двигуна.   

•	 Геофізична інформація у реальному часі, включаючи природнє фонове гамма-
випромінювання підземних формацій «Natural Gamma emission», вимірювання 
електричного питомого опору формацій «Resistivity», вимірювання пористості 
резервуарів «Porosity».

RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO., LTD
№ 869 Western Zhongzhou Road
Nanyang City, Henan Province, China
tel.: +86 377 6357 7528
fax: +86 377 6357 7539
e-mail: ejcjck@ejpetro.com
www.ejpetro.com

АТ «RG Нефтемаш (група)» (RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO., LTD) створена на 
основі колишнього заводу №2 нафтопромислового обладнання при Міністерстві 
нафти Китаю і є одним з найбільших акціонерних підприємств у сфері виробництва 
нафтопромислового обладнання. Компанія також є базою для вітчизняного важко-
го технічного обладнання та виробництва легких бурових установок КННК, підпри-
ємством з виробництва нової продукції і високих технологій у провінції Хенань.

Компанія володіє науково-дослідними інститутами, а також має 16 цехів, 4 за-
гальних майданчики для випробування промислового обладнання, 2 спільних 
і 2 дочірніх підприємства.

Компанія володіє свідоцтвом системи якості ISO 9001:2008, API Specification Q1 
і правом використання знаків API Spec 4F, 7К, 8С, 16С. Продукція компанії пройшла 
державну перевірку «3С».

ROSEN EUROPE B.V.
Zutphenstraat, 15  
7575 EJ Oldenzaal, the Netherlands
tel.: +31 541 671 000; fax: +31 541 671 130
e-mail: rosen-oldenzaal@rosen-group.com
www.rosen-group.com

Група компаній ROSEN
ROSEN — це приватна компанія, яка займає лідируючу позицію у сфері обслуго-

вування нафто-і газопроводів, зокрема надає послуги і продукцію для обстеження 
трубопроводів, управління їх цілісністю і відновлення. Компанія ROSEN вже більше 
35 років забезпечує промисловість передовими технологіями для проведення об-
стежень з метою забезпечення економної і безпечної експлуатації широкого спек-
тру промислових об’єктів. Група компаній ROSEN працює у понад 120 країнах і має у 
своєму штаті понад 2800 співробітників.

SENSI COMPRESSORS 
вул. Тополянська, 9/4, Суми, 40022, Україна

тел./факс: (0542) 781 458
е-mail: info@sensi.com.ua

www.sensi.com.ua

Компресори поршневі з кінцевим тиском до 400 кгс/см2, продуктивністю до 
100  м3/хв. та потужністю до 800 кВт. Устаткування для стиснення і подачі газу на 
газотурбінні станції потужністю до 50 МВт.

Мобільні компресорні станції для евакуації газу з трубопроводів, а також для 
утилізації попутного нафтового газу. Азотні станції та установки.

Підприємство сертифіковане в системі якості ISO 9001:2008, продукція відпові-
дає американському газовому стандарту API 618.

Комплексні рішення для обладнання АГНКС.

TECHEXPERT BALTIC LTD
Lizuma street 1 k-6

LV-1006, Riga, Latvia 
tel.: +371 27599277

е-mail: info@teb.lv

Латвійська компанія Techexpert Baltic є виробником муфт УКМ та постачальником 
муфт УКМТ. Муфти УКМ та УКМТ призначені для ремонту нафто- і газопроводів.

АРМАТОМ, Науково-дослідний
інформаційний центр, ТОВ 

вул. Полковника Шутова, 9-А, каб. 415-А
Київ, 03113, Україна

тел.: (044) 591 0875; факс: (044) 591 0858
e-mail: finance@armatom.com.ua

www.armatom.com.ua

ТОВ «НДІЦ «АРМАТОМ» — провідний український виробник сильфонів, компен-
саторів, сильфонів компенсаторних і сильфонних зборок для виробництва трубо-
провідної арматури, а також сильфонної трубопровідної арматури, трубопровідної 
арматури для теплових електричних станцій і засувок маслонаповнених шиберних. 

Наша команда професіоналів здатна спроектувати і виготовити будь-яке склад-
не і нестандартне замовлення в сфері нашої діяльності.

АРСЕНАЛ, Завод, ДП
вул. Московська, 8, Київ, 01010, Україна

тел.: (044) 253 1334
факс: (044) 253 2779

е-mail: dparsenal@ukr.net
www.zavodarsenal.all.biz

Основна діяльність підприємства — це виробництво високоточних і надійних 
приладів обліку витрат газу.

На даний час підприємством виробляються побутові лічильники «GMS-Аrsenal» 
G2,5, G4, G6 і промислові роторні лічильники газу серії GMS типорозмірів від G10 до 
G250, які відрізняються малими габаритами, високою чутливістю, широким дина-
мічним діапазоном вимірювань і великим технічним ресурсом експлуатації, а також 
неодноразово відмічені медаллю «Кращий вітчизняний товар року». 
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АСТРО-СЕРВІС, ТОВ
вул. Козланюка, 3
Коломия, Івано-Франківська обл.
78200, Україна
тел.: (03433) 50 685
факс: (03433) 47 806
е-mail: info@cadoganpetroleum.com
www.cadoganpetroleum.com

ТОВ «Астро-Сервіс» — ліцензована і визнана компанія, яка надає спеціалізовані 
послуги нафтогазовим компаніям, які відповідають міжнародним стандартам та 
законодавству України: 

•		дозвільна	документація	на	свердловину	та	землевідведення;
•		проектування	і	будівництво	майданчика	свердловин	та	під’їзних	доріг;
•		буріння,	капітальний	ремонт	та	обслуговування	свердловин;
•		обробка	відходів	та	утилізація	шламу/бурових	розчинів;
•		складування,	МТЗ	і	розмитнення.

БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ, ТОВ
вул. Вокзальна, 23-А 
Житомир, 10001, Україна
вул. Новозабарська, 2/6, оф. 4
Київ, 04074, Україна
тел./факс: (0412) 414 430
тел.: (044) 221 6293
е-mail: admin@btk-center.com.ua
www.btk-center.com.ua

ТОВ «БТК-Центр Комплект» спеціалізується на поставках газорегуляторного 
обладнання, лічильників газу та їх комплектуючих, контрольно-вимірювальних 
приладів, а також на виробництві пунктів газових шафових побутових, вузлів 
обліку газу. На підприємстві працює центр обслуговування продукції ТОВ «Самгаз», 
що проводить технічне обслуговування та налагодження периферійних сервісів 
продукції.

ВІКОІЛ ЛТД
вул. Кудрявський узвіз, 7, оф. 211
Київ, 04053, Україна 
тел./факс: (044) 451 4862
е-mail: reception@vikoil.kiev.ua
www.vikoil.com

Надання повного комплексу послуг із збору, обробки та інтерпретації геолого-
геофізичних даних, а саме:

•	 топографо-геодезичні роботи з використанням високоточного GPS обладнан-
ня;

•	 польові сейсморозвідувальні роботи за методикою 2D, 3D, 2D-3C і 3D-3C;
•	 контроль якості отриманих матеріалів;
•	 повний цикл обробки сейсмоданих;
•	 комплексна інтерпретація геолого-геофізичних даних;
•	 супервізія польових робіт, обробки та інтерпретації.

ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ, НК, ТОВ
вул. Маршала Тимошенка, 21, корп. 2, оф. 6.2

Київ, 04210, Україна
тел.: (067) 577 7504 

e-mail: info@gazinvestproject.com  
www.gazinvestproject.com

ТОВ «НК «Газінвестпроект» — одна з провідних українських сервісних компаній, яка 
спеціалізується на наданні високоякісних послуг та технологій в нафтогазовій галузі.

Основними напрямками діяльності нашого підприємства є:
•	 сервісні послуги з приготування та контролю параметрів бурових розчинів;
•	 сервісні послуги з буріння з відбором керна;
•	 продаж хімічної продукції;
•	 виробництво хімічних реагентів, що застосовуються в процесі буріння і видо-

бутку корисних копалин.

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 
БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ (ДНТБ УКРАЇНИ)

вул. Антоновича, 180
Київ-150, 03680, МСП, Україна

тел.: (044) 528 2338, (044) 529 4204
факс: (044) 529 4392

e-mail: gntb@gntb.gov.ua
www.gntb.gov.ua

Бібліотека загальнодержавного рівня, фонд якої налічує близько 21 млн. при-
мірників, а саме: патенти, нормативні документи, промислові каталоги, неопубліко-
вані документи, науково-технічна література.

Пропонуємо: бібліотечно-інформаційне обслуговування; проведення патент-
ного пошуку; депонування наукових робіт; складання бібліографічних списків літе-
ратури; фактографічну інформацію про підприємства і їх продукцію; копіювання та 
сканування документів; Інтернет-послуги; електронну доставку документів та інше.

ЕКНІС-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Богатирська, 3-Є, Київ, 04655, Україна

тел.: (044) 581 6307
факс: (044) 581 6306

е-mail: ukreknis@eknis.net
www.eknis.net

ТОВ «Екніс-Україна» — це інжинірингова компанія з контролю та управління 
електро- і тепловою енергією. Компанія здійснює комплекс робіт, включаючи 
проектування, збирання, поставку та впровадження широкого спектру обладнання 
і засобів автоматизації для всіх галузей енергетики і промисловості.

Основні напрямки діяльності:
•	 АСУ ТП, РЗА, АСДУ і телемеханіка високовольтних підстанцій;
•	 АСКОЕ та АСКОТ;
•	 комплексні системи обліку і управління ресурсами підприємств;
•	 системи газоаналітики;
•	 сервіс елегазового обладнання;
•	 виробництво шаф автоматизації;
•	 системи компенсації реактивної потужності.
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ЕНЕРГОБІЗНЕС
Вул. Вікентія Хвойки, 18/14, оф. 304
Київ, 04080, Україна
тел.: (044) 494 2530
факс: (044) 494 1353
е-mail: peter@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua

«ЕнергоБізнес» — щотижневий журнал за тематикою ПЕК. Створений у 1997 
році. Зміст журналу становлять:

•		«енергетичні»	події	тижня	в	Україні	та	за	кордоном;
•		оперативна	інформація,	аналітичні	огляди	та	коментарі	фахівців;
•		ексклюзивна	інформація	про	обсяги	видобування	й	поставки	вугілля;
•		статистика	виробництва	та	ціни	на	енергоносії;
•		рішення	НКРЕКП	(про	тарифи,	видані	ліцензії,	тощо);
•		законодавчі	та	нормативні	акти,	що	регламентують	діяльність	ПЕК.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
вул. Карпатська, 15
Івано-Франківськ, 76019, Україна 
тел.: (03422) 42 264, (0342) 724 716
факс: (03422) 42 139
е-mail: admin@nung.edu.ua
www.nung.edu.ua

       
Вищий освітньо-науковий навчальний заклад IV рівня акредитації нафтогазо-

вого профілю, освітня (вища університетська та повна загальна середня освіта) та 
наукова (фундаментальні, пошукові, прикладні науково-дослідні та дослідно-кон-
структорські роботи) діяльність якого сертифікована на відповідність вимогам 
ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю», сертифікати № UA 2.047.09517-15 
від 31.12.2015 та № UA 2.047.09380-15 від 13.11.2015.

ІМЕСТ ПЛЮС, ТОВ
вул. Добрий Шлях, 5-А
Київ, 03039, Україна
тел.: (044) 525 1547
факс: (044) 525 1541
е-mail: manager@imest.com.ua
www.imest.com.ua

Вже десятиліття наша компанія є офіційним представником ТМ «RIDGID» (США) 
в Україні. Інструмент та обладнання для монтажу і обслуговування труб.

Ми здійснюємо гарантійний і післягарантійний ремонт обладнання, що є однією 
зі складових частин комплексного підходу до потреб клієнтів.

Основним принципом роботи є першокласне та своєчасне постачання 
професійного обладнання для клієнтів з метою забезпечення безпеки та високої 
якості виконання робіт.

ІНОЙЛ-СЕРВІС, ТОВ
вул. Волинська, 60, оф. 410

Київ, Україна
тел.: (044) 536 2713
факс: (044) 249 9579

е-mail: info@anderol.com.ua
www.anderol.com.ua

Оптова торгівля спеціальними мастильними матеріалами для нафтогазової 
промисловості.

КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
БЦ «Прайм», пов. 8

вул. Жилянська, 48/50-А
Київ, 01033, Україна
тел.: (044) 594 5870 
факс: (044) 594 5871

е-mail: info@cadoganpetroleum.com
www.cadoganpetroleum.com

КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ — компанія, зареєстрована у Великобританії, що 
займається розвідкою, видобутком та торгівлею газом. Компанія веде діяльність на 
ліцензійних ділянках Західної та Східної України.

Дочірні підприємства надають наступні послуги: отримання дозвільної доку-
ментації; проектування і будівництво бурових майданчиків; буріння, капітальний 
ремонт та випробування свердловин; утилізація відходів буріння та шламу; складу-
вання, МТЗ і розмитнення.

КОНОТОПСЬКИЙ
АРМАТУРНИЙ ЗАВОД, ПАТ

вул. Вирівська, 60
Конотоп, Сумська обл.

41600, Україна
тел.: (05447) 23 201
факс: (05447) 64 092

e-mail: office@kaz.com.ua
www.kaz.com.ua

ПАТ «Конотопський арматурний завод» виготовляє сталеву трубопровідну 
арматуру високого тиску з умовним проходом від 3 до 125 мм і робочим тиском 
до 70 МПа, а також гирлове і фонтанне обладнання з робочим тиском від 14 до 105 
МПа. Підприємство також виготовляє поковки з вуглецевої і легованої сталей масою 
до 2000 кг, об’ємні штамповки різної конфігурації масою до 250 кг. Підприємство 
сертифіковане і має ліцензію №6А-0505 Американського нафтового інституту.
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КОНТАКТ, ТОВ  
вул. Нахімова, 1
Дружківка, 84205, Україна
тел/факс.: (06267) 44 393
e-mail: kontaktgas@ukr.net
www.kontakt-gas.com

ТОВ «Контакт» — єдине підприємство на території Україні, яке спеціалізується 
на розробці і виробництві запірно-регулюючого обладнання для газової 
промисловості. Цього року підприємство з гордістю відзначає свій 25-річний 
ювілей. Основною продукцією заводу є регулятори тиску газу типу РДМ, РДУ, РДУ-Т 
(з теплогенератором), запірні клапани, крани, задатчики, електроприводи, ручні 
і автоматичні одоризатори газу типу КСОГ-1К, КСОГ-3К, КODOR, газорозподільні 
пункти і міні-ГРС.

КУРС, Науково-виробниче 
підприємство, ТОВ 
вул. Вокзальна, 1, оф. 9
Дніпро, 49000, Україна
тел./факс: (056) 371 2631
e-mail: dnepr@zond.pro
zond-1@ukr.net
www.zond.dp.ua

Ультразвукові лічильники газу «ЗОНД» призначені для обліку газу в промислових 
галузях та в побуті. 

Перевагами пристроїв є:
•	 висока точність;
•	 стійкість до зовнішніх впливів і забруднення;
•	 низька вага, незалежність від просторового положення;
•	 широкий діапазон вимірювань і спектр застосування;
•	 конкурентоспроможна ціна.

МЕТАН-ТЕХНОСЕРВІС, ТОВ
вул. Панельна, 5, оф. 59
Київ, 02002, Україна
тел./факс: (044) 569 7987
е-mail: info@mts-cis.com
www.mts-cis.com

Компресорне обладнання для гирлового застосування, утилізації попутного газу, 
промислового збору природного газу, закачування газу в пласт і транспортування 
природного газу. 

Модульні станції з виробництва LNG.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, 

ДП НАК «Нафтогаз України»
вул. Київська, 8, Вишневе, 08132, Україна  

тел.: (044) 391 7400
факс: (044) 496 6418

e-mail: info@naukanaftogaz.kiev.ua
www.naukanaftogaz.com

Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисло-
вості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» є провідною науко-
во-дослідною установою нафтогазового комплексу України, що здійснює науковий 
і проектний супровід пошуку покладів вуглеводнів, розвідки та розробки нафтових 
і газових родовищ, зберігання газу та нафти, стандартизації.

НАФТОГАЗ УКРАЇНИ, 
Національна акціонерна компанія

вул. Б. Хмельницького, 6, Київ, 01601, Україна
тел.: (044) 586 3330, (044) 586 3537

факс: (044) 586 3310
e-mail: press@naftogaz.com

(Управління по зв’язкам з громадськістю)
www.naftogaz.com

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» є провідним підприєм-
ством паливно-енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України.

Нафтогаз є вертикально-інтегрованою нафтогазовою компанією, яка здійснює 
повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та роз-
відувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання при-
родного і скрапленого газу споживачам. 

Крім суто комерційної діяльності, компанія виконує важливу соціальну роль, за-
безпечуючи населення, бюджетні установи та комунальних споживачів природним 
газом за цінами, що встановлюються державою.

НЕФТЕРЫНОК
УКРПЕТРОЛКОНСАЛТИНГ, ТОВ

вул. Вікентія Хвойки, 18/14, оф. 304
Київ, 04080, Україна 
тел.: (044) 494 2530
факс: (044) 494 1353

е-mail: info@upeco.com
www.nefterynok.info

Щотижневий загальнонаціональний професійний журнал «НефтеРынок» — це 
32 сторінки якісної та оперативної інформації про український, російський і світовий 
ринки нафти, газу та нафтопродуктів, а головне — глибокий аналіз і точні прогнози.

Тижневик видається з липня 1997 року. Тираж 6000 прим. Періодичність — що-
тижня. Географія розповсюдження: Україна, країни СНД, Балтії та далекого зарубіж-
жя. Розповсюджується лише за передплатою. Мова — російська.
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ОРМА-ОЛІМП, СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-
РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОВ
вул. Заводська, 4
Світловодськ, Кіровоградська обл.
27507, Україна
тел./факс: (05236) 71 213
e-mail: orma.olimp010606@gmail.com
www.cccenergo.com

Підвищення ефективності і надійної роботи газотурбінних агрегатів, компре-
сорних станцій, проведення капітальних ремонтів та виготовлення запасних частин 
до газоперекачувальних агрегатів ГТК-10-2, ГТК-10-4, ГТНР-10, ГТ-750-6 та інших ти-
пів. Виробництво, монтаж та ремонт установок для хімічної промисловості, газових 
та парових турбін, устаткування водопідготовки, котлоагрегатів, теплообмінного та 
іншого газового і енергетичного обладнання.

ПСІХЄЯ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
вул. Кирилівська, 40-Г
Київ, 04080, Україна
тел.: (044) 234 6839
факс: (044) 234 6847
e-mail: oil@ukroil.com.ua
www.oilreview.kiev.ua

Науково-технічний центр «Псіхєя» — один з лідерів нафтогазового ринку України 
з досвідом наукової, аналітичної і інформаційної роботи на ринках ПЕК з  1996 
року. Центр надає широкий спектр консалтингових послуг, розробляє сценарні 
прогнози розвитку ринків газу, нафти та нафтопродуктів, висвітлює питання 
енергоефективності та нової філософії енергетики. Центр створив інформаційну 
систему реального часу, видає аналітичний журнал «ТЕРМІНАЛ».

РЕГІОН, Група компаній, ТОВ
а/с 543-В
Київ-1, 01001, Україна
тел.: (044) 235 0307
факс: (044) 234 1188
е-mail: ukraine@regiongroup.biz
www.regiongroup.biz

РЕГІОН — це міжнародна група компаній, що динамічно розвивається та надає 
наступні нафтосервісні послуги:

•	 Інтегроване управління проектами.
•	 Інжиніринг і супервайзинг нафтосервісних послуг.
•	 Буріння та капітальний ремонт свердловин.
•	 Інтенсифікація видобутку:

 – колтюбінгові технології;
 – гідравлічні розриви пластів;
 – азотне освоєння свердловин;
 – кислотно-матрична обробка пластів;
 – водоізоляція. 

РОСТОК, УРБП 
пров. Західний, 3-Ц

Київ, Україна 
тел.: (044) 362 8634
факс: (044) 451 8907

e-mail: info@rostok-group.com
www.stopled.com.ua

Компанія «РОСТОК» є офіційним імпортером нагрівальних кабелів ELTHERM 
(Німеччина). 

Eltherm є виробником саморегулюючих нагрівальних кабелів. Виробництво 
таких кабелів встановило високі вимоги до технологій, у зв’язку з чим компанія 
Eltherm приєдналася до вищої ліги виробників нагрівальних кабелів. У всьому 
світі існує всього 10 виробників нагрівальних кабелів, які працюють за даною 
технологією, єдиною з яких у Німеччині є компанія Eltherm. 

САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ, Компанія
вул. Борщагівська, 125

Київ, 03056, Україна
тел./факс: (044) 457 5555

е-mail: saturn@saturn-data.com
www.saturn-data.com

Компанія Saturn® Data International є одним з провідних системних IT-інтегра-
торів України. 

Компанія має сертифікат ІSO 9001:2008 DQS (Німеччина). 
Напрямки діяльності компанії:
•	 АСУТП, АСОДУ, АСУЕ; 
•	 інформаційні системи та мережі;
•	 системи зв’язку, телекомунікації та відеоспостереження для промисловості;
•	 захищені ноутбуки і монітори, планшетні та кишенькові промислові комп’ютери;
•	 захисні транспортні кейси (клас захисту IP67);  
•	 професійні прилади алко- і наркодіагностики Dräger Alcotest® та Dräger 

DrugTest®.  

ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ, ТОВ
вул. Академіка Туполєва, 16

Київ, 04128, Україна
тел.: (044) 239 1200
факс: (044) 239 1201

e-mail: tek@tek.com.ua
www.tek.com.ua

Розробка і впровадження технологічних рішень в нафтогазовому та енерге-
тичному комплексах: проектування, будівництво, реконструкція, модернізація, 
розробка та впровадження комплексних технологічних вузлів, енергоефективних 
технологій та систем автоматизації і безпеки об’єктів паливно-енергетичного комп-
лексу. Виконання вишукувальних та дослідницьких робіт, оцінка стану магістраль-
них трубопроводів і нафтогазового обладнання.
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перелік еспонентів За номенклатуроюУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА, 
Товарна біржа
вул. Хрещатик, 44-А, пов. 4
Київ, 01001, Україна
тел.: (044) 353 5735
факс: (044) 234 7990
е-mail: info@ueex.com.ua
www.ueex.com.ua

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» створена з метою здійснення 
в Україні діяльності з організації торгівлі на ринках енергоносіїв та електроенергії. 

«Українська енергетична біржа» є відкритим торговим майданчиком, на якому 
зустрічаються виробники і постачальники товарів та формуються справедливі 
ринкові ціни для кожного з учасників ринку.

Забезпечення торгівлі на ринках енергоносіїв та електроенергії включає орга-
нізацію і проведення електронних спотових торгів товарами, що з часом дозволить 
створити необхідну ліквідність для запуску строкового ринку енергоносіїв. 

УКРГАЗКОМПЛЕКТ ПТК, ТОВ
вул. Плодова, 1
Київ, 04128, Україна
тел.: (044) 494 0931
(044) 494 0932
факс: (044) 494 0934
е-mail: office@ukrgazkom.com.ua
www.ukrgazkom.com.ua

Офіційне представництво компанії Pietro Fiorentini в Україні. Регулятори тиску 
газу, стабілізатори тиску, фільтри газу, клапани, запірна арматура, лічильники газу, 
шафові регуляторні пункти.

ФАБРІКАНТ.ЮА, ТОВ
вул. Дегтярівська, 53-А, оф. 310
Київ, 03113, Україна
тел.: (044) 594 8999 
е-mail: info@fabrikant.ua
www.fabrikant.ua

Торговий портал Fabrikant.ua — це електронний торговельний портал.
5 фактів про Фабрікант.юа:
•	 Ми — українська компанія, яка підтримує національних виробників. 
•	 Нам довіряють тисячі компаній: як великі холдинги, так і представники малого 

та середнього бізнесу.
•	 Ми зібрали команду, для якої не існує чужих тендерів. На час співпраці ми ста-

ємо єдиною командою з нашими клієнтами, аби спільно вирішувати постав-
лені завдання.

•	 Ми створили один із перших в Україні ЕТМ, спираючись на світову практику, 
досвід колег із найближчого зарубіжжя та побажання наших клієнтів.

•	 Ми використовуємо хмарні технології та постійно шукаємо нові можливості 
для розвитку свого і вашого бізнесу.

Діагностика, оцінка ризиків 
та забезпечення надійності
АСТРО-СЕРВІС
САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ

зМІ, портали та спеціалі-
зована література
ENERGY.НАФТА І ГАЗ
ЕНЕРГОБІЗНЕС
НЕФТЕРЫНОК
ПСІХЄЯ
ФАБРІКАНТ.ЮА

Контрольно-вимірю-
вальні прилади
АРСЕНАЛ
БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
ЕКНІС-УКРАЇНА
ІМЕСТ ПЛЮС
КУРС
САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ
УКРГАЗКОМПЛЕКТ ПТК

Магістральний транспорт 
природного газу та нафти
ASPRO
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 
SENSI COMPRESSORS 
АРМАТОМ
КОНТАКТ
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ

Нафтохімія і кінцевий 
продукт нафтогазової 
промисловості
EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
SENSI COMPRESSORS 
ЕКНІС-УКРАЇНА
ІНОЙЛ-СЕРВІС

Нові технології буріння
MWDPLANET & LUMEN CORPORATION
SENSI COMPRESSORS 
АСТРО-СЕРВІС
ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ
РЕГІОН

Обладнання для нафтога-
зової промисловості
ASPRO
EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 
KRALOVOPOLSKA
SENSI COMPRESSORS 
ІМЕСТ ПЛЮС
КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД
КОНТАКТ
МЕТАН-ТЕХНОСЕРВІС
ОРМА-ОЛІМП
РОСТОК
САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ
УКРГАЗКОМПЛЕКТ ПТК

Організації, асоціації, спілки, 
навчальні та ін. установи 
ДНТБ УКРАЇНИ
ІФНТУНГ

Переробка нафти
EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
SENSI COMPRESSORS 

Підготовка кадрів відпо-
відно до міжнародних 
стандартів
АСТРО-СЕРВІС
ІФНТУНГ

Підготовка та переробка 
природного газу 
та конденсату
ASPRO
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 
HEAT-GAZGEP KFT
SENSI COMPRESSORS 
ЕКНІС-УКРАЇНА
КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
КОНТАКТ
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ

Підземне зберігання 
природного газу
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 
HEAT-GAZGEP KFT
SENSI COMPRESSORS 

Розвідка нафтових 
та газових родовищ, 
сучасні технології
ASPRO
EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
SENSI COMPRESSORS 
АСТРО-СЕРВІС
ВІКОІЛ ЛТД
ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ
КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
РЕГІОН

Розподіл природного 
газу, газові мережі
ASPRO
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 
HEAT-GAZGEP KFT
АРМАТОМ
БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
ЕКНІС-УКРАЇНА
КОНТАКТ
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ
УКРГАЗКОМПЛЕКТ ПТК

Розробка морських і сухопут-
них нафтогазових родовищ
SENSI COMPRESSORS 
ГАЗІНВЕСТПРОЕКТ
КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
РЕГІОН

Системи екологічного 
контролю
ЕКНІС-УКРАЇНА
САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ

трубопровідна та запірна 
арматура — експлуатація, 
обслуговування та ремонт
EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
TECHEXPERT BALTIC LTD
АРМАТОМ
ЕКНІС-УКРАЇНА
ІМЕСТ ПЛЮС
КОНТАКТ
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ
УКРГАЗКОМПЛЕКТ ПТК
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InformatIon about exhIbItors

тОРгОВа МаРКа КРаЇНа ЕКСПОНЕНт

ADLINK TECHNOLOGIES INC Тайвань САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
ANDEROL SPECIALTY LUBRICANTS США ІНОЙЛ-СЕРВІС
ASPRO Аргентина ASPRO
ASTRO-SERVICE Україна АСТРО-СЕРВІС
CADOGAN PETROLEUM Великобританія КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
CODEL Великобританія ЕКНІС-УКРАЇНА
DRÄGER Німеччина САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
ELTHERM Німеччина РОСТОК
EMERSON США ЕКНІС-УКРАЇНА
EQUALIZER INTERNATIONAL Великобританія EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
EXPLORERCASES Італія САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
FORBES MARSHALL Індія ЕКНІС-УКРАЇНА
GNC GALILEO Аргентина МЕТАН-ТЕХНОСЕРВІС
HÖRMANN Німеччина САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
INDUSTRONIC Німеччина САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
INTERTEC Німеччина ЕКНІС-УКРАЇНА
KRALOVOPOLSKA Чехія KRALOVOPOLSKA
MEDC Великобританія САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
MWDPLANET TELEMETRY Канада MWDPLANET AND LUMEN CORPORATION
PHOENIX CONTACT Німеччина САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
PIETRO FIORENTINI Італія УКРГАЗКОМПЛЕКТ ПТК
R&M Швейцарія САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
RIDGID США ІМЕСТ ПЛЮС
RITTAL Німеччина САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
SENSI Україна SENSI COMPRESSORS 
SIEMENS Німеччина ЕКНІС-УКРАЇНА
SIEMENS Німеччина САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
SKB США САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
TANGIT Чехія БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
TECHEXPERT BALTIC Латвія TECHEXPERT BALTIC LTD
TESLA Словаччина САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
UNIL LUBRICANTS Бельгія, Франція ІНОЙЛ-СЕРВІС
АРМАТОМ Україна АРМАТОМ
АРСЕНАЛ Україна АРСЕНАЛ
БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ Україна БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
ЗОНД Україна КУРС
САМГАЗ Україна БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
УКРГАЗКОМПЛЕКТ Україна УКРГАЗКОМПЛЕКТ ПТК

перелік торгових марок
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ARMATOM, Scientific Research 
and Informational Center, LTD
Polkovnyka Shutova str., 9-A, off. 415-А
Kyiv, 03113, Ukraine
tel.: +38 (044) 591 0875
fax: +38 (044) 591 0858
e-mail: finance@armatom.com.ua
www.armatom.com.ua

“SRIC “ARMATOM”, LTD is a dynamically developing company specializing in the 
production of bellows and bellow assemblies used for the production of stop valves, 
control and safety pipeline valves, bellows for expansion joints and expansion joints, as 
well as pipeline valves for thermal power stations. 

ARSENAL, Plant, State Enterprise 
Moskovska str., 8
Kyiv, 01010, Ukraine
tel.: +38 (044) 253 1334
fax: +38 (044) 253 2779
е-mail: dparsenal@ukr.net
www.zavodarsenal.all.biz

The main activity of the company is the production of high-precision and reliable 
gas flow measurement devices. At present, the company produces household counters 
“GMS-Arsenal” G2.5, G4, G6 and GMS series industrial rotary gas meters in sizes from 
G10 to G250, which are characterized by small size, high sensitivity, wide dynamic 
measurement range and large technical service life, as well as are repeatedly marked 
with the medal “The best domestic product of the year”.

ASPRO, LLC
Furmanova str., 1/7
Kyiv, 03049, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 248 4213
e-mail: office@cng.com.ua
www.cng.com.ua

Leader in CNG, now in the oil and gas industry.
All the experience in compression systems for vehicular natural gas around the world, 

today also is present in the oil industry with the most advanced process compressors, 
well head compressors, gas lifts and vent gas recovery systems.

Aspro is a leader in compression, in all its forms.
More than 5,000 compressors sold in over 45 countries.

ASTRO-SERVICE, LLC
Kozlanyuka str., 3, Kolomyya

Ivano-Frankivsk obl., 78200, Ukraine
tel.: +38 (03433) 50 685
fax: +38 (03433) 47 806

е-mail: info@cadoganpetroleum.com
www.cadoganpetroleum.com

Astro-Service is a fully licensed and recognized company providing specialized 
services to oil & gas operators including:

•		well	permitting	&	land	allotment;
•		well-pad	and	roads	design	&	construction;
•		wells’	drilling,	w-over	and	servicing;
•		wastes	management	&	cuttings/fluids	disposal;
•		warehouse,	logistics	&	customs	support.
Astro-Service offers to its clients internationally recognized standards and practices 

in full compliance and respect to Ukrainian legislative requirements.

BTK-TSENTR KOMPLEKT, LLC
Vokzalna str., 23-A

Zhytomyr, 10001, Ukraine
Novozabarska str., 2/6, off. 4

Kyiv, 04074, Ukraine
tel./fax: +38 (0412) 41 44 30

tel.: +38 (044) 221 6293
е-mail: admin@btk-center.com.ua

www.btk-center.com.ua

BTK-TSENTR KOMPLEKT, LLC specializes in selling gas control equipment, gas meters 
and their components, control and measuring devices, as well as in the production of 
household gas cabinet items, gas flow metering units. We have a Service Center, which 
provides maintenance and adjustments of Samgaz products.

CADOGAN PETROLEUM PLC
“Prime” BC, fl. 8

Zhylyanska str., 48/50-А
Kyiv, 01033, Ukraine

tel.: +38 (044) 594 5870 
fax: +38 (044) 594 5871

е-mail: info@cadoganpetroleum.com
www.cadoganpetroleum.com

Cadogan is United Kingdom incorporated and Ukraine focused exploration and 
production company, which owns and operates on-shore licenses at the Western and 
Eastern Ukraine. Besides the e&p activity, Cadogan is actively involved in gas trading 
and offers such services through its subsidiaries: well permitting; rigsite design & 
construction; drilling, work-over & servicing; wastes management & cuttings disposal; 
warehouse, logistics & customs support.
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CONTACT, LLC
Nakhimova str., 1
Druzhkivka, 84205, Ukraine 
tel./fax: +38 (06267) 44 393
e-mail: kontaktgas@ukr.net
www.kontakt-gas.com

LLC “Contact” is the exclusive Ukrainian company specializing in the development 
and production of shut-off and regulating equipment for the gas industry. This year the 
company proudly celebrates its 25-th anniversary. The main products of the plant are gas 
pressure regulators of RDM, RDU, RDU-T (with a heat source) type, locking valves, valves, 
setpoint adjusters, electric drives, manual and automatic gas odorization systems of KSOG-
1K, KSOG-3K, KODOR type, gas distribution points and small gas distribution stations.

EKNIS-UKRAINE, LLC
Bogatyrska str., 3-Е
Kyiv, 04655, Ukraine
tel.: +38 (044) 581 6307
fax: +38 (044) 581 6306
е-mail: ukreknis@eknis.net
www.eknis.net

LLC “Eknis-Ukraine” is an engineering electricity and heat automation company.
Company accomplishes a complex of works, including designing, assembly, supply 

and implementation of a wide range of equipment and automation tools for energy 
sector and all the industry branches.

Business areas:
•	 substation automation, relay protection, ADCS and remote control systems for HV 

substations;
•	 automated electric and heat power commercial metering systems;
•	 gas analytics;
•	 SF6 gas equipment service;
•	 data cabinets manufacture;
•	 reactive power compensation systems.

ENERGOBUSINESS
Vikentiya Khvoiky str., 18/14, off. 304
Kyiv, 04080, Ukraine
tel.: +38 (044) 494 2530
fax: +38 (044) 494 1353
е-mail: peter@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua

Founded in 1997, Energobusiness is a weekly magazine about fuel and energy. It contains:
•	 energy events of the week in Ukraine and overseas;
•	 on-line information, industry surveys and reviews, expert comments;
•	 exclusive information about the volumes of coal production and supply;
•	 production statistics and energy carriers’ prices;
•	 resolutions passed by the National Energy Regulation Commission (on tariffs, 

licenses etc.);
•	 legislative and normative acts.

ENERGY.OIL&GAS
Ukraine

e-mail: oil-gas@oil-gas-energy.com.ua
www.oil-gas-energy.com.ua

Energy. Oil&Gas — web portal for fuel and energy complex and about FEC that 
covers current oil and gas developments in Ukraine, Europe and CIS countries. This 
business portal is aimed at executives of leading oil and gas companies, oil and gas 
equipment manufacturers, investment companies, geologists and technicians. Main 
subjects: oil and gas news, unconventional gas, renewable energy, energy efficiency, 
industrial technology.

EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
Equalizer House, Claymore Drive

Bridge of Don, Aberdeen, Scotland
AB23 8GD, United Kingdom

tel.: +4 4012 2470 1970
fax: +4 4012 2482 3791

е-mail: info@equalizerinternational.com
www.equalizerinternational.com

Equalizer International is an award-winning, world-leading designer and supplier of 
innovative flange maintenance tools for the oil and gas, petrochemical, nuclear, water, 
mining and renewable energy sectors.

We have designed and developed more than 20 tools across a product range, which 
includes flange aligning, spreading and pulling tools together with a series of hand 
pumps and lifting tools and our latest innovation, the Equalizer NS Nut Splitter range.

FABRIKANT.UA, LLC
Degtiarivska str., 53-A, off. 310

Kyiv, 03113, Ukraine
tel.: +38 (044) 594 8999

е-mail: info@fabrikant.ua
www.fabrikant.ua

Trade portal Fabrikant.ua is an electronic trading platform.
5 facts about Fabrikant.ua:
•	 We are the Ukrainian company that supports local manufacturers.
•	 We are trusted by thousands of companies: both holdings and small and medium-

sized businesses.
•	 We have assembled a team, for which there are no unfamiliar tenders. At the time 

of cooperation we are becoming a one team with our customers to solve the 
problem together.

•	 We have created one of the first in Ukraine ETP, based on international practice, 
the experience of our colleagues from the nearby countries and the wishes of our 
customers.

•	 We use cloud technologies and are constantly looking for the new opportunities 
to grow our own and your business.
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GAZINVESTPROEKT, OC, LLC
Marshala Tymoshenka str., 21, bldg. 2, off. 6.2.
Kyiv, 04210, Ukraine
tel.: +38 (067) 577 7504 
e-mail: info@gazinvestproject.com  
www.gazinvestproject.com

Gazinvestproekt, NC, LLC is one of the leading Ukrainian service companies, which 
specializes in providing high quality services and technologies in the oil and gas industry.

The main activities of our company are:
•	 services for the preparation and monitoring of drilling mud parameters;
•	 core-drill sampling services;
•	 sale of chemical products;
•	 production of chemical reagents used in the process of drilling and mining.

HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
Mühletorplatz, 4-6
6800 Feldkirch, Austria
tel.: +43 552 277 9240
fax: +43 552 231 913
е-mail: sales@hafi.cc
www.hafi.cc

•	 Сompressed air, conveying, vacuum technology.
•	 Process gas technology, compressors for:

 – gas gathering & transport;
 – transloading of liquid gas;
 – gas separation (propane and butane);
 – gas turbine power stations;
 – flair gas recovering;
 – gas conditioning systems;
 – compression of various process gases.

•	 Refrigeration technology, compressors for:
 – dewaxing;
 – gas storage;
 – all petrochemical and chemical processes.

•	 Environmental technology: industrial waste water treatment plants.
•	 Service, installation, start up, repairs, maintenance.

HEAT-GAZGEP KFT
Erdesz u., 28
8800 Nagykanizsa, Hungary
tel.: +36 9353 7140
fax: +36 9353 7142
e-mail: gazgep@heat-gazgep.hu
www.heatgroup.at

Products and services: manufacture of filters, separators, heat exchangers, gas 
pressure regulators, safety stop valves, odorizing units, natural gas reducing stations, 
prefabricated and painted compact units for gas reducing.

Heat is a long-time manufacturer of equipment and plants for natural gas supplying 
companies.

IMEST PLUS, LTD
Dobryi Shliakh str., 5-A

Kyiv, 03039, Ukraine
tel.: +38 (044) 525 1547
fax: +38 (044) 525 1541

е-mail: manager@imest.com.ua
www.imest.com.ua

Our company is the official representative of the brand “RIDGID” (USA) in Ukraine for 
already a decade. Tools and equipment for the installation and maintenance of pipes. 

We provide warranty and post-warranty repairs of equipment, what is one of the 
components of an integrated approach to customer needs. 

Our basic work principle is first-rate and timely delivery of professional equipment at 
customer sites to ensure the safety and quality of works performed.

INOIL-SERVICE, LLC
Volynska str., 60, off. 410

Kyiv, 03151, Ukraine
tel.: +38 (044) 536 2713
fax: +38 (044) 249 9579

е-mail: info@anderol.com.ua
www.anderol.com.ua

Specialty lubricants for the oil and gas industry.

IVANO-FRANKIVSK
NATIONAL TECHNICAL

UNIVERSITY
OF OIL AND GAS

Karpatska str., 15 
Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine

tel.: +38 (03422) 42 264
+38 (0342) 724 716

fax: +38 (03422) 42 139
е-mail: admin@nung.edu.ua

www.nung.edu.ua

Higher educational and scientific institution of oil and gas profile of the 4th 
accreditation level, educational (complete higher and general secondary education) 
and research (fundamental, exploration, applied research and design and experimental 
works) activities of which are certified for compliance with the requirements of DSTU 
ISO 9001:2009 “Quality Management Systems”, Certificates No. UA 2.047.09517-15 dated 
31.12.2015 and No. UA 2.047.09380-15 dated 13.11.2015. 
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KONOTOP VALVES PLANT, PJSC
Vyrivska str., 60
Konotop, Sumska obl.
41600, Ukraine
tel.: +38 (05447) 23 201
fax: +38 (05447) 64 092
e-mail: office@kaz.com.ua
www.kaz.com.ua

Konotop Valves Plant, PJSC manufactures high pressure steel pipeline valves with a 
nominal bore from 3 mm to 125 mm and working pressure of up to 70 mPa, as well as 
wellhead and christmas tree equipment with working pressures from 14 to 105 mPa. We 
also produce hammer forged blanks of carbon steel and alloy steel with mass up to 2000 
kg and die forged blanks with mass up to 250 kg. 

The enterprise is certified and has the License No. 6A-0505 of the American Petroleum 
Institute.

KRALOVOPOLSKA, a.s.
Krizikova 2989/68-A
Brno, Czech Republic
tel.: +420 532 045 000
fax: +420 532 045 303
е-mail: info@kralovopolska.cz 
www.kralovopolska.cz

Manufacture of devices and equipment for petroleum refining industry sector and 
chemical industry. 

We offer: 
•		heat	exchangers;
•		columns;
•		reactors;
•		vessels,	which	work	under	pressure;
•		furnace	parts;
•		capacitors.

KURS, Scientific-
Production Enterprise, LLC 
Vokzalna str., 1, off. 9
Dnipro, 49000, Ukraine
tel./fax: +38 (056) 371 2631
e-mail: dnepr@zond.pro
zond-1@ukr.net
www.zond.dp.ua

ZOND ultrasonic gas meters are designed for gas flow metering in industry and in 
households.

The benefits of these devices are high precision, resistance to external influences and 
contamination, low weight, independence from the spatial position, wide measurement 
range and application range, competitive price.

METAN-TECHNOSERVICE, LTD
Panelna str., 5, off. 59

Kyiv, 02002, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 569 7987

е-mail: info@mts-cis.com
www.mts-cis.com

Compressor equipment for wellhead applications, associated gas utilization, field 
gathering of natural gas, gas injection and natural gas transportation. Modular ‘plug-
and-play’ LNG stations.

MWDPLANET AND LUMEN CORPORATION
#28, 2333-18 Ave NE
Calgary, AB, Canada 

T2E 8T6
tel.: +1 403 813 8277

е-mail: borys@mwdplanet.ca
www.mwdplanet.ca

Specializing in:
•	 Developing and production technology and services, expertise and consulting in 

directional drilling tools and services.
•	 Downhole telemetry systems for measurements and downhole data transmission 

to surface: three-dimensional borehole data, real time drilling bit/motor’s and 
complete BHA’s downhole position including inclination, azimuth and tool face, 
real time information and geo-data about downhole formations, natural gamma 
emission, resistivity and porosity.

NAFTOGAZ OF UKRAINE, 
National Joint-Stock Company

B. Khmelnytskogo str., 6
Kyiv, 01601, Ukraine

tel.: +38 (044) 586 3330
+38 (044) 586 3537

fax:+38 (044) 586 3310
e-mail: press@naftogaz.com

(PR Department)
www.naftogaz.com

The National Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine is the leading enterprise in 
Ukraine’s fuel and energy complex, one of the biggest Ukrainian companies.

Naftogaz of Ukraine is a vertically integrated oil and gas company engaged in full 
cycle of operations in gas and oil field exploration and development, production and 
exploratory drilling, gas and oil transport and storage, supply of natural gas and LPG to 
consumers. 

Aside from purely commercial operations, the Company plays an important social 
role and supplies natural gas to households, budget-funded institutions and utilities at 
prices set by the state.
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NEFTERYNOK
UKRPETROLCONSULTING, LTD

V. Khvoiky str., 18/14, off. 304
Kyiv, 04080, Ukraine
tel.: +38 (044) 494 2530
fax: +38 (044) 494 1353
е-mail: info@upeco.com
www.nefterynok.info

NefteRynok is a leading all-Ukrainian weekly professional magazine offering 32 
pages of quality and timely information about Ukrainian, Russian, as well as other 
international markets of crude oil, natural gas and oil products. It is published since 
July 1997. Circulation: 6,000 copies. Periodicity: every week. Distribution area: Ukraine, 
countries of the former Soviet Union, EU and USA. It is distributed solely by subscription.

Language: Russian.

ORMA-OLIMP,
Ukrainian-Russian
Joint Venture, LTD
Zavodska str., 4
Svitlovodsk, Kirovograd obl.
27507, Ukraine
tel./fax: +38 (05236) 71 213
e-mail: orma.olimp010606@gmail.com
www.cccenergo.com

Improvement of efficiency and reliable operation of gas-turbine units and compressor 
stations, accomplishment of total overhauls and production of spare parts for gas 
compressor units GTK-10-2, GTK-10-4, GTNR-10, GT-750-6 and other types. Production, 
installation, repair of equipment for chemical industry, gas and steam turbines, water 
treatment equipment, boilers, heat exchangers and other gas and power equipment.

PSYCHEA,
Science and Technology Centre 
Kyrylivs’ka str., 40-G
Kyiv, 04080, Ukraine
tel.: +38 (044) 234 6839
fax: +38 (044) 234 6847
e-mail: oil@ukroil.com.ua
www.oilreview.kiev.ua

Science and Technology Centre “PSYCHEA” is a leading expert of the oil and gas market 
of Ukraine accumulating its scientific, analytical and informational work experience on 
energy markets since 1996. The Centre provides a wide range of consulting services, gas, 
oil and oil products market development forecasts, energy efficiency and new energy 
philosophy. The Centre operates an original real-time information system and publishes 
analytical magazine “Terminal”.

REGION, Group of companies, LLC
P.O.B 543-V, Kyiv-1, 01001, Ukraine

tel.: +38 (044) 235 0307; fax: +38 (044) 234 1188
е-mail: ukraine@regiongroup.biz

www.regiongroup.biz

А fast-growing international corporate group providing the following oilfield services:
1. Integrated project management.
2. Oilfield services engineering and supervision.
3. Well drilling and workover.
4. Production stimulation: coiled tubing operations, hydraulic fracturing, wells 

completion with nitrogen unit, acid matrix treatment, waterproofing.

RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO., LTD
№ 869 Western Zhongzhou Road

Nanyang City, Henan Province, China
tel.: +86 377 63577528; fax: +86 377 63577539

e-mail: ejcjck@ejpetro.com
www.ejpetro.com

RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO. LTD is one of the key manufacturers of pe-
troleum drilling equipment and services supplier in the world. We can provide 12 se-
ries of products in 200 kinds, including 1.000–9.000 m. skid-mounted drilling rig, 
1.000 –4.000 m. truck-mounted drilling rig, 1.000–4.000 m. trailer-mounted drilling rig, 
all kinds of work over rigs, offshore drilling/work over equipment, petroleum special ve-
hicles, top drive drilling equipment, mud pumps, hoisting and rotary drilling equipment 
and related spare parts, etc. We can supply drilling and work over services for onshore 
and offshore oil & gas fields. The products are made in RG with observance of API, ISO, 
CE, ATEX, DNV, TUV, GOST certificates and international standards.

ROSEN EUROPE B.V.
Zutphenstraat, 15, 7575 EJ Oldenzaal, Netherlands

tel.: +31 541 671 000
fax: +31 541 671 130

e-mail: rosen-oldenzaal@rosen-group.com
www.rosen-group.com

ROSEN is a leading privately owned company serving the oil and gas industry with 
inspection, integrity and rehabilitation products and services. For over 35 years, ROSEN 
has provided the industry with advanced inspection and integrity solutions to ensure 
safe and economical operation of a wide range of assets and facilities. The ROSEN Group 
operates in more than 120 countries and employs over 2.800 people.

ROSTOK, URJV
Zakhidnyi lane, 3-C, Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 362 8634
fax: +38 (044) 451 8907

e-mail: info@rostok-group.com
www.stopled.com.ua

ROSTOK, URJV is the official importer of heating cables ELTHERM (Germany). 
Eltherm is a manufacturer of self-regulating heating cables. Worldwide, there are 

only 10 manufacturers of heating cables that work using this technology, the only of 
which in Germany is Eltherm Company.
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SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
Borshchagivska str., 125  
Kyiv, 03056, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 457 5555
е-mail: saturn@saturn-data.com
www.saturn-data.com

Saturn® Data International Company is one of the leading Ukrainian system IT 
integrators. 

The company is certified to ISO 9001:2008 and recognized as the winner of a number 
of national competitions. 

The company is ready to implement projects in the following areas: 
•	 automated process control systems; 
•	 construction of information systems and networks; 
•	 communication, telecommunication and video surveillance systems for industrial 

application;
•	 distribution of protective transportation cases, protected notebooks, monitors, 

tablet and pocket computers;
•	 professional alcohol and drug screening devices.

SCIENTIFIC-RESEARCH INSTITUTE OF OIL AND 
GAS INDUSTRY, SE of Naftogaz of Ukraine, NJSC
Kyivska str., 8
Vyshneve, 08132, Ukraine
tel.: +38 (044) 391 7400
fax: +38 (044) 496 6418
e-mail: info@naukanaftogaz.kiev.ua
www.naukanaftogaz.com

Subsidiary enterprise “Scientific-Research Institute of Oil and Gas Industry” of the 
National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine” is a leading research institution 
of oil and gas complex in Ukraine, which carries out research and project support of 
hydrocarbon deposits search, exploration and development of oil and gas fields, gas and 
oil storage, standardization.

SENSI COMPRESSORS 
Topolyanska str., 9/4
Sumy, 40022, Ukraine
tel./fax: +38 (0542) 781 458
е-mail: info@sensi.com.ua
www.sensi.com.ua

Piston compressors with discharge pressure up to 400 kgf/cm2, capacity up to 100 
m3/min, and power output range up to 800 kW.

Equipment for gas compression and supply with power output up to 50 MW (for gas 
turbine power plants).

Mobile compressor stations for gas evacuation from the pipeline, as well as for the 
utilization of associated gas.

Nitrogen plants and installations.
Company’s quality system is certified according to the international quality standard 

ISO 9001:2008 and American API 618 gas standard.
Complex solutions supply for CNG fueling stations equipment.

STATE SCIENTIFIC
AND TECHNICAL LIBRARY

OF UKRAINE
(SSTL OF UKRAINE)

Antonovycha str., 180
Kyiv-150, 03680, Ukraine

tel.: +38 (044) 528 2338
+38 (044) 529 4204

fax: +38 (044) 529 4392
e-mail: gntb@gntb.gov.ua

www.gntb.gov.ua

The library of national level, which holds around 21 million samples: patents, 
normative documents, industrial directories, unpublished documents, scientific and 
technical literature.

SSTL OF UKRAINE offers: library and information services; patent search; depositing 
of research papers; compilation of bibliographic lists of literature; factual information 
about enterprises and their products; copying and scanning of documents; Internet 
services; electronic delivery of documents, etc.

TECHEXPERT BALTIC LTD
Lizuma street 1 k-6

LV-1006, Riga, Latvia
tel.: +371 2759 9277

е-mail: info@teb.lv

Latvian company Techexpert Baltic is a manufacturer and supplier of UKM sleeves 
and supplier of UKMT sleeves. UKM and UKMT sleeves are provided for the oil and gas 
pipeline repair.

TEPLOENERHOKOMPLEKT, LTD 
Akademika Tupoleva str., 16

Kyiv, 04128, Ukraine
tel.: +38 (044) 239 1200
fax: +38 (044) 239 1201
e-mail: tek@tek.com.ua

www.tek.com.ua

Development and implementation of technology solutions in the oil & gas and 
energy complexes: design, construction, reconstruction, modernization, development 
and implementation of complex technological units, energy efficient technologies and 
systems for automation and safety of the fuel and energy complex. Execution of survey 
and research works, assessment of pipelines and gas equipment.
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Diagnostics, risk assess-
ment & reliability control 
ASTRO-SERVICE
SATURN DATA INTERNATIONAL
TEPLOENERHOKOMPLEKT

Media, portals 
& specialized literature
ENERGOBUSINESS
ENERGY.OIL&GAS
FABRIKANT.UA
NEFTERYNOK
PSYCHEA

Control & measurement 
instruments
ARSENAL
BTK-TSENTR KOMPLEKT
EKNIS-UKRAINE
IMEST PLUS
KURS
SATURN DATA INTERNATIONAL
TEPLOENERHOKOMPLEKT
UKRGAZKOMPLEKT ITC

Bulk natural gas 
and oil transport 
ARMATOM
ASPRO
CONTACT
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 
NAFTOGAZ OF UKRAINE
SENSI COMPRESSORS 
TEPLOENERHOKOMPLEKT

Petro-chemistry and oil 
& gas refinery products 
EKNIS-UKRAINE
EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
INOIL-SERVICE
SENSI COMPRESSORS 

New drilling technologies
ASTRO-SERVICE
GAZINVESTPROEKT
MWDPLANET & LUMEN CORPORATION
REGION
SENSI COMPRESSORS 

Equipment for oil 
and gas industry
ASPRO
CONTACT
EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 
IMEST PLUS
KONOTOP VALVES PLANT
KRALOVOPOLSKA
METAN-TECHNOSERVICE
ORMA-OLIMP
ROSTOK
SATURN DATA INTERNATIONAL 
SENSI COMPRESSORS 
TEPLOENERHOKOMPLEKT
UKRGAZKOMPLEKT ITC

Organizations, 
associations, unions, 
educational and other 
institutions
IFNTUOG
SSTL OF UKRAINE

Oil refining
EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
SENSI COMPRESSORS 

Staff training according to 
international standards
ASTRO-SERVICE
IFNTUOG

Natural gas & condensate 
treatment and processing 
ASPRO
CADOGAN PETROLEUM PLC
CONTACT
EKNIS-UKRAINE
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 
HEAT-GAZGEP KFT
SENSI COMPRESSORS 
TEPLOENERHOKOMPLEKT

Underground gas storage 
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 
HEAT-GAZGEP KFT
SENSI COMPRESSORS 

Oil and gas fields explora-
tion, modern technologies 
ASPRO
ASTRO-SERVICE
CADOGAN PETROLEUM PLC
EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
GAZINVESTPROEKT
NAFTOGAZ OF UKRAINE
REGION
SENSI COMPRESSORS 
VIKOIL LTD

Natural gas distribution, 
gas networks 
ARMATOM
ASPRO
BTK-TSENTR KOMPLEKT
CONTACT
EKNIS-UKRAINE
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 
HEAT-GAZGEP KFT
TEPLOENERHOKOMPLEKT
UKRGAZKOMPLEKT ITC

Offshore and onshore oil 
and gas field exploitation 
CADOGAN PETROLEUM PLC
GAZINVESTPROEKT
NAFTOGAZ OF UKRAINE
REGION
SENSI COMPRESSORS 

Ecological monitoring 
systems 
EKNIS-UKRAINE
SATURN DATA INTERNATIONAL 

Pipeline fittings and stop 
valves — exploitation, 
service and maintenance
ARMATOM
CONTACT
EKNIS-UKRAINE
EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
IMEST PLUS
TECHEXPERT BALTIC LTD
TEPLOENERHOKOMPLEKT
UKRGAZKOMPLEKT ITC

LIst of exhIbItsUKRAINIAN ENERGY EXCHANGE, 
Commodity Exchange
Khreshchatyk str., 44-A, fl. 4
Kyiv, 01001, Ukraine
tel.: +38 (044) 353 5735
fax: +38 (044) 234 7990
е-mail: info@ueex.com.ua
www.ueex.com.ua

The Commodity Exchange “Ukrainian Energy Exchange” was established with the 
purpose of performing trading operations on the energy resources and electricity 
markets of Ukraine.

“Ukrainian Energy Exchange” is an open trading platform, where producers and 
suppliers of goods meet each other, and fair market prices are developed for each 
market participant.

Trading on energy resources and electricity markets includes organization and 
conduction of electronic spot trading that, eventually, will create the liquidity necessary 
to launch energy derivative market.

UKRGAZKOMPLEKT ITC, LCC
Plodova str., 1
Kyiv, 04128, Ukraine
tel.: +38 (044) 494 0931
+38 (044) 494 0932
fax: +38 (044) 494 0934
е-mail: office@ukrgazkom.com.ua
www.ukrgazkom.com.ua

Official distributor of Pietro Fiorentini in Ukraine. Gas pressure regulators, pressure 
governors, gas filters valves, gas meters, gas distribution units.

VIKOIL LTD
Kudryavsky descent, 7, off. 211
Kyiv, 04053, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 451 4862
е-mail: reception@vikoil.kiev.ua
www.vikoil.com

We provide a full range of geological and geophysical data acquisition, processing 
and interpretation services, namely:

•		surveying	with	precision	GPS	equipment;
•		2D,	3D,	2D-3C	land	seismic	acquisition;	
•		quality	control	of	received	materials;
•		full	cycle	of	seismic	data	processing;	
•		integrated	interpretation	of	geological	and	geophysical	data;
•		supervision	of	seismic	surveys,	data	processing	and	interpretation.
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LIst of trademarks
TR ADEMARK COUNTRY EXHIBITOR

ADLINK TECHNOLOGIES INC Taiwan SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
ANDEROL SPECIALTY LUBRICANTS USA INOIL-SERVICE
ASPRO Argentina ASPRO
ASTRO-SERVICE Ukraine ASTRO-SERVICE
CADOGAN PETROLEUM United Kingdom CADOGAN PETROLEUM PLC
CODEL United Kingdom EKNIS-UKRAINE
DRÄGER Germany SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
ELTHERM Germany ROSTOK
EMERSON USA EKNIS-UKRAINE
EQUALIZER INTERNATIONAL United Kingdom EQUALIZER INTERNATIONAL LTD
EXPLORERCASES Italy SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
FORBES MARSHALL India EKNIS-UKRAINE
GNC GALILEO Argentina METAN-TECHNOSERVICE
HÖRMANN Germany SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
INDUSTRONIC Germany SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
INTERTEC Germany EKNIS-UKRAINE
KRALOVOPOLSKA Czech Republic KRALOVOPOLSKA
MEDC United Kingdom SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
MWDPLANET TELEMETRY Canada MWDPLANET AND LUMEN CORPORATION
PHOENIX CONTACT Germany SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
PIETRO FIORENTINI Italy UKRGAZKOMPLEKT ITC
R&M Switzerland SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
RIDGID USA IMEST PLUS
RITTAL Germany SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
SENSI Ukraine SENSI COMPRESSORS 
SIEMENS Germany EKNIS-UKRAINE
SIEMENS Germany SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
SKB USA SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
TANGIT Czech Republic BTK-TSENTR KOMPLEKT
TECHEXPERT BALTIC Latvia TECHEXPERT BALTIC LTD
TESLA Czech Republic SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
UNIL LUBRICANTS Belgium, France INOIL-SERVICE
АРМАТОМ Ukraine ARMATOM
АРСЕНАЛ Ukraine ARSENAL
БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ Ukraine BTK-TSENTR KOMPLEKT
ЗОНД Ukraine KURS
САМГАЗ Ukraine BTK-TSENTR KOMPLEKT
УКРГАЗКОМПЛЕКТ Ukraine UKRGAZKOMPLEKT ITC




