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Шановні учасники, гості та організатори міжнародного нафтогазового форуму!
Дозвольте привітати вас з нагоди проведення в Києві 

традиційного міжнародного форуму «Нафта та Газ»!
Нафтогазова галузь була і залишається лідером па-

ливно-енергетичного комплексу України. Надійна робо-
та галузі забезпечує успішний розвиток економіки дер-
жави, оскільки за рахунок газу і нафти задовольняється 
половина потреб промисловості і  соціальної сфери 
в  первинних енергоресурсах. Завдяки надійній роботі 
систем нафто- та газопроводів сьогодні Україна є шано-
ваним учасником Європейського та Азійського паливно-
енергетичних ринків.

Сьогодні до пріоритетів розбудови галузі належать 
ефективне використання  ресурсної бази нафто- та газови-
добутку, впровадження проектів з диверсифікації джерел 
та маршрутів постачання нафти і газу для потреб країни, 
комплексна реалізація транзитного потенціалу України 
в питаннях транспортування вуглеводнів. Успішне вико-
нання цих завдань дозволить значно зміцнити енерге-
тичну незалежність нашої держави.

Саме важливістю ролі нафтогазової галузі для держави пояснюється великий 
інтерес до міжнародного форуму з боку державних органів влади, керівників зарубіж-
них нафтогазових компаній, експертів міжнародних дослідницьких організацій, а також 
представників політичних, фінансових і ділових кіл багатьох країн світу.

На нашому форумі ми прагнемо об’єктивно показати роль і потенціал України на 
міжнародному паливно-енергетичному ринку, представити досягнення компаній і під-
приємств галузі, ознайомити суспільство із стратегією подальшого розвитку галузі, 
започаткувати та зміцнити  відносини з діловими партнерами.

На виставкових стендах демонструється сучасне устаткування і технології для роз-
відки надр і розробки родовищ, транспортування і переробки нафти і газу, прилади і облад-
нання для обліку енергоносіїв, інноваційні проекти будівництва об’єктів нафтогазової 
галузі. Широко представлена «інтелектуальна» складова галузі — інформаційні технології, 
автоматизовані системи управління технологічними процесами, комплексні системи 
управління підприємствами, програмне забезпечення, останні наукові розробки. 

Під час роботи форуму заплановано проведення спеціалізованих заходів — 
презентації компаній, «круглі столи», ділові зустрічі, переговори. В центрі уваги ділової 
програми — міжнародна конференція «Нафтогазовий комплекс України — стратегія 
розвитку».

Шановні друзі!
Київський Міжнародний форум «Нафта та Газ 2013» надає унікальну можливість  для 

ділового спілкування та обміну досвідом, сприяє зміцненню і становленню нових зв’язків 
між підприємствами України і зарубіжними партнерами, розвиває конструктивний діалог 
з потенційними інвесторами. Проведення форуму сприятиме подальшому успішному 
розвитку нафтогазової галузі задля досягнення енергетичної незалежності нашої країни. 

Бажаю учасникам і гостям форуму «Нафта та Газ 2013» подальших успіхів у нашій 
важливій роботі, корисних контактів і вдалих контрактів!

З повагою,
Євген Бакулін
Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 

Dear participants, visitors and organizers 
of the International Forum of oil and gas industry!

I would like to sincerely greet you on the occasion of opening of the traditional 
International Forum of oil and gas industry “Oil & Gas”, held in Kyiv.

Oil and gas industry has been and remains the leading branch of the fuel and energy 
complex of Ukraine. Reliable operation of the branch ensures the development of the state 
economy, because owing to oil and gas industry our country satisfies half of the industry and 
social needs in primary energy sources. Thanks to the reliable operation of the oil and gas 
pipeline system, Ukraine is a respected member of the European and Asian energy markets.

Nowadays, the priority aims of the industry are efficient use of the resource base of oil 
and gas production, implementation of projects aimed at diversification of sources and 
routes of oil and gas supplies for the country’s needs, complex realization of transit potential 
of Ukraine in the sphere of hydrocarbons transportation. Achievement of these goals will 
help to strengthen energy independence of our country.

The international forum provokes great interest of public authorities, heads of foreign 
oil and gas companies, experts of international research organizations, and representatives 
of the political, financial and business circles of many countries of the world due to the 
importance oil and gas industry for the country’s development.

On this Forum we try to objectively demonstrate the role and potential of Ukraine in 
the international fuel and energy market, to present the achievements of companies and 
enterprises of the industry, to familiarize society with the strategy of further development of 
the industry, to build and strengthen relationships with business partners.

Advanced equipment and technologies for prospecting and mining, oil and gas 
transportation and processing, equipment and instruments for energy sources recording, 
innovative projects of oil and gas industry objects construction will be demonstrated by 
exhibitors at their stands. Also, a lot of smart systems will be showcased, namely information 
technology, automated technological process control systems, complex systems of 
enterprise management, the latest scientific developments.

A number of specialized activities devoted to urgent matters of the domestic oil and 
gas complex development will be held within the framework of the Forum. These are 
presentations, “round tables”, business meetings and negotiations. International conference 
“Oil and gas complex of Ukraine — development strategy” will be held within the business 
program.

Dear friends!
Kyiv International Forum “Oil and Gas 2013” provides a unique opportunity for business 

communication and exchange of experience. It promotes strengthening of existing business 
contacts between domestic and foreign enterprises and helps find new and to develop 
a constructive dialogue with potential investors. Holding of the Forum will promote further 
successful development of the oil and gas industry and help our country to achieve energy 
independence.

I wish all the participants and guests of the Forum “Oil and Gas 2013” success in our 
important work, useful contacts and fruitful contracts!

Yours faithfully,
Ievgen Bakulin
Chairman of the Board of National Joint-Stock Company “Naftogaz of Ukraine”

НАФТА та ГАЗ® 2013OIL & GAS® 2013 www.oilgas-expo.com www.oilgas-expo.com





List of exhibitors according to countries .......................................... 66
Alphabetical list of exhibitors ............................................................... 68
Information about exhibitors ................................................................ 72
List of exhibits ...........................................................................................108
List of trademarks ....................................................................................111

Зміст

Contents

www.oilgas-expo.com

Перелік експонентів за країнами ..................................................... 14
Алфавітний перелік еспонентів ........................................................ 16
Інформація про експонентів .............................................................. 20
Перелік еспонентів за номенклатурою ......................................... 58
Перелік торгових марок ....................................................................... 61



НАФТА та ГАЗ® 2013OIL & GAS® 2013 www.oilgas-expo.com 1312 www.oilgas-expo.com

Радий вітати учасників, гостей та організаторів 17-ї Міжнародної 
виставки нафтогазової промисловості «НАФТА ТА ГАЗ 2013»!

В першу чергу, хочу відзначити важливість та 
значимість даного заходу, який щороку збирає вчених, 
представників органів влади, українських та зарубіжних 
фахівців нафтогазової галузі. За час свого існування 
виставка «НАФТА та ГАЗ» стала найважливішим 
дискусійним майданчиком міжнародного рівня, де 
активно обговорюється широке коло питань, від 
новітніх нафтогазових технологій і розробок до питань 
законодавства та екологічної безпеки.

Сьогодні перед економікою нашої країни стоїть 
нелегка задача підвищення продуктивності та енерго-
ефективності нафтогазового комплексу. Вважаю, що 
виставка «НАФТА та ГАЗ» — це чудова нагода для фа-

хівців і науковців з різних країн обговорити актуальні питання розвитку паливно-
енергетичного ринку, обмінятися передовим досвідом, новими напрацюваннями та 
досягненнями у сфері видобутку, переробки і транспортування нафти і газу, а  також 
налагодити нові партнерські зв’язки задля зміцнення паливно-енергетичного 
комплексу України.

З боку очолюваної мною страхової компанії, гарантую надійний страховий захист 
як нафтогазовому бізнесу вцілому, так і кожному працівникові галузі окремо.

Бажаю учасникам виставки плідної роботи та нових творчих здобутків!

З повагою,
Анатолій Чубинський
Генеральний директор страхової компанії «НАФТАГАЗСТРАХ» (NGS)
 

To participants, guests and organizers of the 17th International 
Exhibition of oil and gas industry “OIL & GAS 2013”

First of all, I want to note the importance and significance of this event, which annually 
gathers scientists, government representatives, Ukrainian and foreign experts of oil and gas 
industry. Since its inception, OIL & GAS exhibition has become an important international 
platform for active discussion of issues dedicated to new oil and gas technologies and 
developments, legislation and environmental safety.

Today the economy of our country has a task to increase productivity and efficiency of 
oil and gas complex. I believe that OIL & GAS is a great opportunity for experts and scholars 
from different countries to discuss issues of fuel and energy market development, share best 
practices, new developments and advancements in the field of production, processing and 
transportation of oil and gas, as well as establish new partnerships aimed at strengthening 
the energy sector of Ukraine.

On behalf of the insurance company, which I head, I guarantee reliable insurance 
protection of both oil and gas business in general, and each employee of the industry in 
particular.

I wish all the participants productive work and new creative achievements!

Sincerely yours,
Anatoly Chubynsky
Director General of insurance company “Naftagazstrakh” (NGS)
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перелік експонентів За країнами
Австрія
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 

Азербайджан
CASPIAN ENERGY INTERNATIONAL MEDIA GROUP

Білорусь
БЕЛОРУСНЕФТЬ

Італія
AVA/NEWPARK
ENI
FUGRO OCEANSISMICA 

Канада
DRILL-TEK MWD SERVICES LTD.
NATIONAL OILWELL VARCO

Китай
CHINT
CUBIC
GWDC
KINGDREAM PUBLIC LIMITED COMPANY
LANXIANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT 
TIANJIN DFXK PETROLEUM
WUZHOU VALVE 
АСОЦІАЦІЯ КИТАЙСЬКОГО НАФТОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Нідерланди
ROSEN EUROPE B.V.

Німеччина
BAUER-KOMPRESSOREN 
IIZ DR.-ING. BORIS FRENKEL
INDUSTRIE UND DICHTUNGSTECHNIK 
VEMM TEC MESSTECHNIK 

ОАЕ
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 

ГЕО УЕЛЛ СЕРВІСЕЗ
ГСА-УКРАЇНА
ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ
ДІАМЕНТ
ДІ-ПІ СЕРВІС
ДНТБ УКРАЇНИ
ДСМ-ТРЕЙД
ДСТ ЛО ГРУП
ЕКО-ЕКСПРЕС
ЕКОЛАЙН
ЕНЕРГОБІЗНЕС
ЕНЕРГООБЛІК
ЕНЕРГОПРОМСОЮЗ
ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА
ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ
ЄВРО-БУС
ЗОНД
ІМЕСТ-ПЛЮС
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ
ІТАЛГАЗ
ІТГАЗ-УКРАЇНА
КАЛЬФРАК ВЕЛЛ СЕРВІСИЗ УКРАЇНА
КЕРХЕР
КОМЕРЦІЙНА СЛУЖБА, ПОСОЛЬСТВО США В УКРАЇНІ
КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД
КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ-УКРАИНА
КУРС, ВКФ
КУРС, НВП
МАШІНТЕХ
МЕТАН-ТЕХНОСЕРВІС
МИР АВТОМАТИЗАЦИИ
МІКРОЛ
МОТОР СІЧ
НАДРА
НАСОСЕНЕРГОПРОМ
НАФТАГАЗСТРАХ
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
НАФТОПРОДУКТИ
НЕФТЕРыНОК
НІКО ТРЕЙДІНГ
ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIAЛIВ
ОРІОН

Польща
EXALO DRILLING 

Росія
АНАЛИТПРИБОР
ВЭЛАН
ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПАКЕР
ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ 
СИГНАЛ
ТЕГАС
ЭКСПОЗИЦИЯ НЕФТЬ ГАЗ
ЭКС-ФОРМА
ЭЛИКОМ

Румунія
CONFIND SRL

Словаччина
NAFTA A.S.

CША
ATK
BILCO TOOLS 

Угорщина
HEAT – GAZGEP KFT.

Україна
CADOGAN PETROLEUM PLC
ENERGY.НАФТА І ГАЗ
GEO ALLIANCE GROUP
KROHNE
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 
АЛЬФА-ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ
АРСЕНАЛ
АСОЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО АРМАТУРОБУДУВАННЯ
БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
БУРОВА ТЕХНІКА
ВЕЗЕРФОРД
ВЕЛТЕК ОЙЛФІЛД СЕРВІСЕС (УКРАЇНА)
ВІКОІЛ ЛТД

ПАЙЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ
ПЕРВыЙ БУРОВОЙ ПОРТАЛ
ПОЛІМЕР
ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ
ПРИЛАД ІМПЕКС АВТОМАТИЗАЦІЯ
ПРОМПРИЛАД
ПСІХЄЯ
РАДМІРТЕХ
РЕГІОН
РОБІКОН
РОЗУМНИЙ ДІМ
РОКСТЕК УА
САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
СЕРВІС КІНГ
СЕРВІС ОЙЛ
СКС
СМІТ ЮКРЕЙН
СОВРЕМЕННАЯ АЗС
СПЕЦБУДКОМПЛЕКТ
СПІЛКА БУРОВИКІВ УКРАЇНИ
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 
ТЕРМІНАЛ: НАФТОВИЙ ОГЛЯД
ТЕХКОМПЛЕКТ-КИЇВ
ТЕХНІКС
ТЕХПРИЛАД
ТОРГІНДУСТРІЯ
ТУТКОВСЬКИЙ
УКРАВТОГАЗ
УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИКА
УКРМАШТЕХТОРГ
УКРНАФТОГАЗРЕМОНТ
УКР-СНАБ
УКРТРАНСГАЗ
УКРТРАНСНАФТА
УКРТРУБОІЗОЛ
ФАБРІКАНТ.ЮА
ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ
ЮСЕЙС СА
ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД

Швейцарія
BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL
HONEYWELL ANALYTICS
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ATK
55 Thiokol Road
Elkton, Maryland, USA
tel.: +1 (410) 392 1223
fax: +1 (410) 392 1269
e-mail: john.arrell@atk.com
www.atk.com

ATK — це аерокосмічна та оборонна компанія США з об’ємом річних продажів 
в 4,5 мільярда доларів США — світовий лідер у виробництві ракетних палив і порохів для 
твердопаливних ракетних двигунів, боєзарядів і боєприпасів. Компанія АТК, в партнерстві 
з ТОВ «Укргазекосервіс», впроваджує сучасні аерокосмічні технології для використання 
в нафтогазовій галузі України і в інших країнах. Ми стимулюємо нові та ті, що перебувають 
в експлуатації, виробничі свердловини, використовуючи тиск, одержуваний при згорянні 
ракетного палива для подрібнення породи і для створення необхідних розломів і каналів 
з метою забезпечення припливу вуглеводнів у видобувну свердловину. 

AVA/NEWPARK
Via Salaria 1313, Italy
tel.: +39 068 856 111
fax: +39 068 889 363
e-mail: dcopetti@newpark.com
www.avaspa.it

Виробництво бурових розчинів.

BAUER-KOMPRESSOREN GMBH
Drygalski Allee, 37
D-81452, Munchen, Germany
tel.: +49 089 780 490
fax: +49 089 7804 9167
e-mail: industrie@bauer-kompressoren.de
www.bauer-kompressoren.de 

Виробництво компресорів високого тиску для повітря та газів, що можуть 
використовуватись в усіх галузях промисловості.

BILCO TOOLS LLC
107 Clendenning Road – Houma Air Base 
P.O.B. 9064, Houma, Louisiana 70361, USA
tel.: +1 337 993 3559, +1 985 851 2240
fax: +1 985 872 6970
Contact person: Billy Coyle, President
e-mail: billy@bilcotools.com
www.bilcotools.com

Компанія Bilco Tools, Inc працює у нафтовій галузі з інноваційними продуктами 
з 1978 року та забезпечує повну лінійку інструментів для роботи зі свердловинами, а саме: 
високоточні спайдер-елеватори, інструментарій для очистки свердловинних колон та ін. 
У 2002 році компанія Shell замовила у компанії Bilco розробку спеціального інструментарію 
для очистки трубопровідних систем, що зв’язують морські нафтовидобувні платформи 
з нафтовим родовищем. Деталі дивіться на сайті: www.bilcotools.com

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL
Life Safety Distribution AG, Javastrasse, 2

Hegnau 8604, Switzerland
tel.: +41 044 943 4300; fax: +41 044 943 4398

e-mail: gasdetection@honeywell.com
www.gasmonitors.com

BW Technologies by Honeywell є світовим лідером у cфері газовиявлення. Ми 
прагнемо забезпечити наших клієнтів високопродуктивним та надійним портативним 
і стаціонарним обладнанням. Надаємо послуги з сервісного обслуговування клієнтів. 
BW Technologies розробляє, виробляє та реалізує інноваційні системи виявлення газу, 
призначені для широкого спектру застосувань та різних галузей промисловості.

CADOGAN PETROLEUM PLC
бульв. Т. Шевченка, 27-А

Київ, 01032, Україна
тел.: (044) 591 0390; факс: (044) 591 0391

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

Cadogan Petroleum plc — нафтогазова компанія, зареєстрована на Лондонській 
фондовій біржі, з офісами в Києві, Полтаві, Коломиї та Львові. Головний напрямок 
діяльності — розвідка та розробка родовищ в Україні. Через дочірню компанію, 
ТОВ  «Астро-Сервіс», Cadogan надає послуги для нафтогазового сектора: буріння, 
кап. ремонт, обслуговування свердловин; цивільне будівництво; обробка, подальша 
утилізація шламу і бур. розчину; логістична підтримка.

CASPIAN ENERGY INTERNATIONAL MEDIA GROUP
ул. Дж. Джаббарлы, 44, Caspian Plaza 1, эт. 6

Баку, AZ1065, Азербайджан
тел.: +994 124 472 187, +994 124 472 186

факс: +994 124 472 271
e-mail: arg@caspianenergy.net

www.caspianenergy.net 

CASPIAN ENERGY видається за підтримки CEIBC (www.ceibcgroup.com) з 1999 року. 
Періодичність журналу — 6–8 номерів на рік. Географія розповсюдження — 50 країн.

У рамках Caspian Energy International Media Group функціонують інформаційні 
агентства Caspian Energy News і Oil & Gas Azerbaijan, щотижневі журнали Caspian Energy 
Investor і First Class journal, а також понад 20 тематичних і новинних інтернет-порталів.

CHINT, TM
ZHEJIANG CHINT INSTRUMENT & METER CO., LTD

Wenzhou Bridge Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, China
tel.: +86 577 628 777 779 586; fax: +86 577 629 9588

e-mail: ybyyy@chint.com
www.chintim.com/html/en/index.php

Проектування, виготовлення, продаж та сервісне обслуговування одно- та 
трифазних лічильників електроенергії, газових лічильників, термінальних пристроїв, 
автоматичних систем зчитування, амперметрів, вольтметрів, вимірювачів потужності 
та частоти, температурних індикаторів та контролерів, мультиметрів та ін.



НАФТА та ГАЗ® 2013OIL & GAS® 2013 2524 www.oilgas-expo.comwww.oilgas-expo.com

У
К

Р

У
К

Р

CONFIND SRL
Progresului Str., 2 
105600 Campina, Prahova County, Romania
tel.: +40 244 333 160; fax: +40 244 374 719
e-mail: confind@confind.ro 
www.confind.ro 

Компанія «CONFIND» — румунська виробник нафтового обладнання: інструменту 
для буріння та ремонту свердловин, підйомних установок для ремонту свердловин, 
верстатів-качалок, посудин, що працюють під тиском, газових компресорів, гвинтових 
насосів, резервуарів, модулів-будиночків у контейнерному виконанні, пересувних 
автозаправних станцій, ГТВ, металоконструкцій.

CUBIC, TM
WUHAN CUBIC OPTOELECTRONICS CO., LTD
Fenghuang No.3 Road, Fenghuang Industrial Park
Eastlake Hi-tech Development Zone
Wuhan 430205, China
tel.: +86 278 162 8831; fax: +86 278 740 1159
e-mail: info@gassensor.com.cn 
www.gassensor.com.cn

Компанія Cubic спеціалізується на розробці та виготовленні інфрачервоних 
аналізаторів димових газів, інфрачервоних аналізаторів синтез-газу, інфрачервоних 
аналізаторів біогазу та природного газу, детекторів витоку газу, що широко 
застосовуються в нафтогазовій промисловості.

DRILL-TEK MWD SERVICES LTD.
25 Shep Street
T7X 3B2, Spruce Grove, Alberta, Canada
tel.: +1 780 410 0491; fax: +1 780 410 0493
e-mail: vitaliy.m@drilltekmwd.com
www.drilltekmwd.com

Drill-Tek пропонує сучасні технологічні рішення і послуги для індустрії буріння. 
Drill-Tek поставляє готові комплекти, компоненти і запасні частини для похило-
спрямованого буріння. Ми продаємо обладнання і навчаємо як з ним працювати. Ми 
здійснюємо підтримку наших клієнтів на всіх етапах.

ENERGY.НАФТА І ГАЗ
вул. Академіка Кримського, 4-А, оф. 210
а/с 19, Київ, 03680, Україна 
тел.: (044) 384 4207; факс: (044) 455 7858
e-mail: oil-gas@oil-gas-energy.com.ua
www.oil-gas-energy.com.ua

Журнал «Energy. Нафта і газ» — щомісячне аналітичне видання та інтернет-портал 
про ПЕК і для ПЕК. У журналі висвітлюються актуальні нафтогазові події України, Росії, 
країн СНД. Діловий журнал орієнтований на топ-менеджерів провідних нафтових і га-
зових компаній світу, виробників нафтогазового обладнання, інвестиційних компаній, 
геологів, технічних фахівців. Основні рубрики: Геологія, Геофізики, Видобуток нафти 
і газу, Нетрадиційна енергетика, Нафтопереробка, Транспортування, Зберігання нафти 
і газу, Технології, Сервісні послуги, Нафтогазове обладнання, Автоматизація, Екологія, 
АЗК. Журнал є активним учасником як галузевих виставок, так і конференцій, форумів.

ENI, SpA
Piazza Mattei, 1 

00144, Roma, Italy
tel.: +39 065 9821

www.eni.com

Компанія Eni є великої інтегрованою енергетичною компанією, ящо спеціалузується 
на пошуці, видобутку, транспортуванні, переробці та збуті нафти і газу.

Компанія здійснює міжнародну діяльність у 90 країнах світу. Eni залучає висококва-
ліфікованих кадрів і займає провідні позиції на основних світових ринках.

У 2012 році компанія Еnі була знову включена в індекси Dow Jones Sustainability 
World and Europe та FTSE4Good.

EXALO DRILLING S.A.
ul. Staszica, 9, 64-920 Piła, Poland 

tel.: +48 672 151 300; fax: +48 672 151 359
e-mail: marketing@exalo.pl

www.exalo.pl

Exalo Drilling S.A. надає наступні послуги: буріння та капітальний ремонт свердловин, 
похило-направлене буріння, бурові розчини, цементування, випробування свердло-
вин, тестування, а також відбір керна, газовий каротаж та облаштування свердловин. 
Компанія Exalo має майже 60 одиниць обладнання, призначеного для буріння і  капі-
тального ремонту свердловин.

FUGRO OCEANSISMICA S.p.A.
Viale Charles Lenormant, 268

00126, Rome, Italy
tel.: +39 065 219 291; fax: +39 065 216 297

e-mail: oceansismica@fugro.it
www.fugro.com

«Фугро» спеціалізується на зборі, підготовці та аналізі морських та берегових 
геологічних, геофізичних, геотехнічних та інженерних даних, необхідних для 
попередження ризиків та невизначеності під час видобуття, попередньої та подальшої 
переробки нафти та газу. «Фугро» надає всю необхідну інформацію та аналіз даних, 
технічну підтримку в плані визначення ефективних, з точки зору витрат, рішень, 
оперативну підтримку під час вирішення поточних питань при експлуатації родовища, 
починаючи від попереднього дослідження і закінчуючи розробкою, виробництвом та 
виводом з експлуатації.

GEO ALLIANCE GROUP
БЦ «Карнегі Центр»

Кловський узвіз, 7-А, пов. 8
Київ, 01021, Україна

тел.: (044) 490 4820; факс: (044) 490 4847
www.geo-alliance.com.ua

Geo Alliance є одним з найбільших в Україні приватних видобувачів нафти і  газу. 
Компанія займається геологорозвідкою, видобутком і продажем нафти, газу і  газо-
вого конденсату. Володіє значними нафтогазовими активами, які розташовані в  Дні-
провсько-Донецькому басейні, основній області видобутку вуглеводню в Східній 
Україні. В активах компанії знаходиться 16 ліцензійних ділянок.
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GWDC
CNPC GREATWALL DRILLING COMPANY
No.101, Anli Road, Chaoyang District
Beijing, 100101, China
tel.: +8610 592 85442; fax: +8610 592 85056
e-mail: fanyt.gwdc@cnpc.com.cn
www.gwdc.com.cn

Greatwall Drilling Company (GWDC) — дочірня компанія Китайської національної 
нафтогазової корпорації (CNPC) і член Міжнародної асоціації бурових підрядників 
(IADC). Компанія пропонує інженерно-технічні послуги у нафтопромисловій галузі.

Ми надаємо конструктивні рішення з конструкції свердловин та проводимо бурові 
роботи, а також газовий каротаж і випробування свердловин. Інтерпретація отриманих 
даних дозволяє запропонувати рішення для різних геологічних ситуацій. 

Пропонуємо послуги у сфері комплексного управління проектами та розробки 
нафтових і газових родовищ.

HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
Mühletorplatz, 4-6
A-6800, Feldkirch, Austria
tel.: +43 552 277 924; fax: +43 552 231 913
e-mail: sales@hafi.cc
www.hafi.cc

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

 – збирання і транспортування газу;
 – перекачування рідких газів;
 – сепарації газу (пропану і 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, пуско-налагодження, ремонт, обслуговування. 

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

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

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

HONEYWELL ANALYTICS
LIFE SAFETY DISTRIBUTION AG

Javastrasse, 2, Hegnau 8604, Switzerland
tel.: +41 044 943 4300; fax: +41 044 943 4398

e-mail: gasdetection@honeywell.com
www.honeywellanalytics.com

Honeywell Gas Detection пропонує широкий спектр портативних та стаціонарних 
систем пожежної та газової безпеки, які підходять для промислового, комерційного та 
побутового застосування.

INDUSTRIE UND DICHTUNGSTECHNIK GMBH
Gewerbering, 6

D-09456 Annaberg-Buchholz, Germany
tel.: +49 3733 5050; fax: +49 3733 505 101

e-mail: annaberg@idt-dichtungen.de
www.idt-dichtungen.de

Група компаній IDT розробляє, виробляє і реалізує високоякісні безазбестові 
ущільнювальні елементи для апаратів, контейнерів, трубопроводів, арматури і насосів. 
Основними клієнтами компанії є підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості, 
нафтопереробні заводи, електростанції і виробники промислового обладнання.

INTERNATIONALES INNOVATIONSZENTRUM 
DR.-ING. BORIS FRENKEL

Mainzer Landstr., 50, 60325 Frankfurt, Germany
tel.: +49 069 274 015 227; fax: +49 069 274 015 111

e-mail: info@iiz-de.com
www.iiz-de.com

IIZ Dr.-Ing. Boris Frenkel надає консультації та сприяє виходу німецьких фірм на ринки 
СНД, а також розширенню їх діяльності на цих ринках. На виставці Нафта та Газ 2013, що 
проводиться у м. Києві, IIZ організовує спільний стенд для німецьких фірм.

KINGDREAM PUBLIC LIMITED COMPANY
Miaoshan Division, East Lake New & Hi-Tech.Development Zone

Wuhan, 430223, China
tel.: +86 278 792 5377, +86 278 792 575

fax: +86 278 792 5374
e-mail: kingdream@126.com     

www.kingdream.com.cn

Успіх компанії Kingdream полягає у виробництві високоякісної продукції та задово-
ленні вимог клієнтів. Продукція компанії Kingdream користується попитом завдяки своїй 
високій якості та суворому контролю над процесом виробництва, а також високому 
рівню обслуговування клієнтів. Kingdream має низку нагород та входить в ТОП-10 
кращих китайських компаній-виробників обладнання для нафтової промисловості.

Kingdream створила ідеальну маркетингово-сервісну мережу, що охоплює великі 
нафтові родовища Китаю і п’ять континентів світу. Компанія має 18 внутрішніх сервісних 
станцій і 6 зарубіжних представництв. Продукція компанії займає 60% внутрішнього 
ринку країни та 10% міжнародного ринку, а також екпортується в 31 країну світу 
включаючи США, Канаду, Іран, Росію, Казахстан і Судан, та ін.

 



НАФТА та ГАЗ® 2013OIL & GAS® 2013 2928 www.oilgas-expo.comwww.oilgas-expo.com

У
К

Р

У
К

Р

KROHNE, Представництво
вул. Васильківська, 1, оф. 201
Київ, 03040, Україна
тел.: (044) 490 2683
e-mail: krohne@krohne.kiev.ua
www.krohne.com.ua

Фірма KROHNE (Німеччина) виготовляє витратомiри, рiвнемiри, аналiтичнi прилади, 
а також прилади для вимірювання густини та температури, які широко використовуються 
в різноманітних технологічних процесах на багатьох підприємствах в усьому світі.

Програма поставок включає:
•	 прилади для вимірювання витрат: ротаметри, вихрові, електромагнітні, ультра-

звукові та масові витратоміри;
•	 витратоміри для вузлів комерційного обліку газу, нафти та нафтопродуктів;
•	 реле протоку;
•	 прилади для вимірювання рівня рідин та сипких речовин: рефлексні, радарні, 

буйкові, байпасні та ультразвукові рівнеміри;
•	 сигналізатори граничного рівня для рідин та сипких продуктів;
•	 температурнi сенсори та перетворювачi;
•	 аналiтичнi прилади (pH, Cl, NH3, кондуктометри та ін.);
•	 контролери-дозатори.
Вимірювальні прилади KROHNE занесені до Державного реєстру засобів вимірю-

вальної техніки та допущені до застосування в Україні. Вибухозахищеність приладів під-
тверджується відповідними свідоцтвами сертифікаційного центру ДВСЦ ВЕ м. Донецьк.

LANXIANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD
No. 56 Wenshui North Road, Economic Development Zone
Anqiu City, Shandong Province, China
tel.: +86 536 493 3698
fax: +86 536 493 6539
e-mail: lanxianghk@126.com
www.lanxiangsd.en.alibaba.com

Пропонуємо холодоакумулюючі блоки, градирні, градирні закритого типу, 
повітроохолоджувачі, випарні конденсатори, водоочисне устаткування, екологічно 
чисте устаткування та ін. Наші енергозберігаючі охолоджувачі повітря випарного типу 
використовуються на космодромах Xichang Satellite Launch Center та Wenchang Satellite 
Launch Center.

NAFTA a.s.
Votrubova, 1
Bratislava, 821 09, Slovakia
tel.: +421 240 242 111
fax: +421 240 242 510
e-mail: info@nafta.sk
www.nafta.sk

Компанія NAFTA є ключовим оператором підземних газосховищ та лідером у галузі 
розвідки і видобутку вуглеводнів у Словаччині. NAFTA a.s. — це компанія з великим 
досвідом в нафтовій і газовій промисловості, а саме бурінні. Майже 40-річний досвід 
роботи в галузі підземного зберігання газу перетворив нас на професіоналів, які 
пропонують свої ноу-хау в сфері, що динамічно розвивається. NAFTA дотримується 
правил GGPSSO.

NATIONAL OILWELL VARCO
DRECO ENERGY SERVICES ULC

6415 – 75 Street
Edmonton, Alberta, T6E 0T3, Canada

National Oilwell Varco є світовим лідером у сфері розробки, виробництва та продажу 
комплексних систем і компонентів, що використовуються під час робіт на нафтових 
і газових свердловинах, внутрішніх трубчастих покриттів, інтегрованих систем, 
свердловинних приладів, підіймально-транспортного обладнання та ін.

PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.
P.O.B. 214695

Sheikh Zayed Road, of. 903
Nassima Tower, Dubai, UAE

tel.: +971 4328 9998; fax: +971 4328 9997
e-mail: mark.watson@packersplus.com

www.packersplus.com

Packers Plus є новатором у сфері багатоступінчастих системи завершення 
свердловин в необсадженому стовбурі. Пропонує рішення для технічно складного 
горизонтального, вертикального, багатостороннього і високотемпературного буріння. 
Концентруючи увагу лише на високоякісних технологіях, Packers Plus прагне бути 
провідним постачальником технічних рішень в обраній сфері.

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

Nanyang City, Henan Province, China
tel.: +86 377 6357 7509
fax: +86 377 6357 7539

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

RG Petro Machinery (Group) — найбільша нафтогазова машинобудівна компанія 
Китаю. Компанія має 40-річний досвід роботи. 

Пропонуємо бурові установки глибиною від 1000 до 9000 м, підйомний агрегат 
для ремонту вантажопідйомністю від 25 до 225 т. Продукція має світові сертифікати 
та відповідає стандартам API, ISO, CE, ATEX, TUV, DNV, GOST та ін.

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 обслуговування нафто- і газопроводів, зокрема надає послуги і про-
дукцію для обстеження трубопроводів, управління їх цілісністю і відновлення. Компанія 
ROSEN вже більше 30 років забезпечує промисловість передовими технологіями для 
проведення обстежень з метою забезпечення економної і безпечної експлуатації 
широкого спектру промислових об’єктів. Група компанія ROSEN працює у понад 
100 країнах і має у своєму штаті понад 2000 співробітників.
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SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. LTD.
вул. Володимирська, 75, оф. 5
Київ, 01033, Україна
тел.: (044) 258 7076; факс: (044) 287 7583
e-mail: wangyq@keruigroup.com
changxc@keruigroup.com
www.keruigroup.com

Група Kerui, розташована в Китаї, налічує більше 6000 співробітників. Kerui має низку 
дочірніх підприємств, станцій технічного обслуговування і складів запасних частин 
в 37 країнах світу. Компанія має в своєму розпорядженні понад 60 сервісних бригад, які 
спеціалізуються на бурових роботах та ремонті свердловин, та ін.

SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD
No.1769, Pu Xing Road, Minhang District
Shanghai, China
tel.: +86 216 429 6661
fax: +86 215 433 6696
e-mail: shenkai@shenkai.com
www.shenkai.com

Shenkai спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві нафтового устат-
кування. Ми пропонуємо: буровий інструмент, бездротове обладнання та системи 
управління, бурові долота та ін. Shenkai також пропонує послуги газового каротажу. 
Shenkai експортує свою продукцію у 50 країн світу.

TIANJIN DFXK PETROLEUM
No.1 of Fuwang street in Fuyuan Economic Area
Wuqing Area, Tianjin city, China
tel.: +86 139 1029 9429
fax: +86 022 2953 5758
e-mail: dfxk2008@yahoo.com.cn
www.dfxk.com/en/

Проектування, виготовлення та продаж нафтового обладнання і запасних частин. 
А також дослідження, розвиток та розширення використання нових технологій; продаж 
геологорозвідувального устаткування. Імпорт та експорт обладнання, перевезення 
вантажів.

VEMM TEC MESSTECHNIK GMBH
Gartenstrasse, 20
14482 Potsdam, Germany
tel.: +49 033 1709 6275
fax: +49 033 1709 6270
e-mail: info@vemmtec.com
www.vemmtec.com

Компанія більше 40 років є виробником і постачальником вимірювальної техніки.
Vemm Tech GmbH спеціалізується на:
•	 техніці для вимірювання рідин;
•	 техніці для вимірювання газів;
•	 аналізаторах та ін. вимірювальному обладнанні.

WUZHOU VALVE CO LTD
Yongqiang High & New-Tech Industry District

Wenzhou, China
tel.: +86577 86922139

fax: +86 577 86933224
e-mail: intlsales@wuzhou-valve.com

www.wuzhou-valve.com

Компанія WuZhou Valve була заснована в 1978 році. Головними принципа нашої 
роботи є задоволення потреб клієнтів та бездоганна якість продукції. Саме завдяки 
цьому ми завоювали довіру користувачів. Шукаємо партнерів по всьому світу.

АЛЬФА-ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ, 
Завод газового обладнання, ТОВ

вул. Подільська, 40
Тернопіль, 46020, Україна

тел.: (0352) 252 982, (0352) 251 845
факс: (0352) 520 128

e-mail: marketin@meta.ua 
www.alfa.te.ua

Спеціалізація: 
Провідне підприємство в Україні з виробництва газового обладнання, зокрема:
•	 ШГРД (шафових газорозподільних пунктів надомного типу);
•	 ШГП (шафових газорозподільних пунктів);
•	 ПГРК (газорозподільних пунктів контейнерного типу);
•	 вузлів обліку витрат газу (ШПОГ).
Візитною картою підприємства є якість продукції. 
Завод співпрацює з провідними західними (європейськими) фірмами: Німецькими 

РМГ, Актаріс (Айтрон), італійськими — Тартаріні, Фіорентіні.
За 22 роки створена ціла галузь у газобудуванні: 
•	 газові фільтри діаметром від 32 до 400 мм; 
•	 крани запірні кульові  діаметром від 15 до 200 мм;
•	 регулятори тиску газу типу РТГТ (аналог РДГ);
•	 скидні клапани.

АНАЛИТПРИБОР, ФГУП СПО
ул. Бабушкина, 3

Смоленск, 214031, Россия
тел./факс: + 7 4812 310 773

+7 4812 317 516
e-mail: info@analitpribor-smolensk.ru 

www.analitpribor-smolensk.ru 

ФГУП СПО «Аналитприбор» є провідним підприємством Росії в галузі виробництва 
приладів і систем газового аналізу. Вже більше 50 років підприємство виробляє 
і поставляє продукцію для різних галузей промисловості, нафто-і газовидобутку, 
нафтохімії, енергетики, транспорту, комунального господарства та ін., як в Росію, країни 
СНД, так і в країни далекого зарубіжжя.

Серійно випускаються прилади для оптимізації режимів горіння, контролю шкідли-
вих викидів, охорони праці та безпеки (газоаналізатори і сигналізатори для контролю 
отруйних, вибухонебезпечних і легкозаймистих рідин і газів), прилади екологічного та 
технологічного контролю. 
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АРСЕНАЛ, ТОВ
вул. 6-го вересня, 40-А
Костянтинівка, Донецька обл., 85113, Україна
тел./факс: (06272) 20883, (06272) 20998
(06272) 27729, (06272) 21929
e-mail: office@arsenal.dn.ua
www.arsenal.dn.ua

Компанія «АРСЕНАЛ» пропонує широкий асортимент основних і спеціалізованих 
промислових хімічних реагентів для виготовлення бурових розчинів: калій хлористий 
(білий та рожевий), структуроутворювачі, знижувачі фільтрації, загусники, змащувальні 
добавки, обважнювачі, інгібітори глин і глинистих сланців, піногасники, кольматанти, 
регулятори жорсткості, реагенти для кислотних ванн, коагулянти, нейтралізатори 
сірководню, добавки, бактерициди та інші реагенти.                                     

АСОЦІАЦІЯ КИТАЙСЬКОГО НАФТОВОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ
FOUND НАФТОВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Xinsheng Industry Zoom, Baotou City 
tel.: +86 136 1198 7503
fax: +86 213 422 3216
e-mail: sales@found-oil.com
www.found-oil.com 

Found Нафтове Машинобудування є спеціалізованим виробником нафтового 
обладнання, такого як бурильні труби, бурильні рукави і насосні штанги та ін.

Наша компанія пройшла сертифікацію за стандартами ISO9001 і API. Маємо серти-
фікат API 11B-0081 для насосних штангів та 7-1-0552 для обважнених бурильних труб.

Виробляємо та пропонуємо наступну продукцію:
•	 насосні штанги: 10 000 000 м/рік;
•	 бурильні рукави: 20 000 шт./рік;
•	 бурильні труби: 40 000 шт./рік.

АСОЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО 
АРМАТУРОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
вул. Боженка, 86-Б, оф. 306
Київ, 03680, Україна
тел./факс: (044) 536 1253, (044) 536 1254
е-mail: apau@apau.com.ua 
www.apau.com.ua

Добровільне об’єднання 16 провідних арматуробудівних підприємств і організацій 
України на принципах довіри і взаєморозуміння з метою сприяння розвитку національ-
ного арматуробудування, ефективного використання його економічного потенціалу, 
проведення єдиної науково-технічної політики, захисту і представлення інтересів на-
ціональних виробників в державних органах, міжнародних організаціях.

До складу Асоціації входять наступні компанії: ТОВ «Авіа-Січ», ПАТ «Армапром», 
ПАТ «Конотопський арматурний завод», ТОВ «НДІЦА», ТОВ «Олбрізсервіс», АТ «Промар-
матура», ПАТ «Славгородський арматурний завод», Концерн «СоюзЕнерго», ТОВ «ЛЗТА 
МАРШАЛ», ПАТ «СМНПО ім. Фрунзе», ТОВ «ТМ Спецмаш», ДП «Центр сертифікації», ЗАТ 
«НПФ ЦКБА», ТОВ «НВП ЦКТІА», ТОВ «ДЛМЗ» та ТОВ «Ваверус-ТПА».

БЕЛОРУСНЕФТЬ, Виробниче об’єднання
ул. Рогачевская, 9, Гомель, 246003, Беларусь 

тел.: +375 232 793 560, +375 232 793 211
+375 232 793 309, +375 232 793 398; факс: +375 232 793 231

e-mail: n.demyanenko@beloil.gomel.by, 
library@beloil.by, i.fedorenko@beloil.by

www.beloil.by

Пошук, розвідка і розробка нафтових родовищ. Буріння нафтових і газових свердло-
вин. Видобуток нафти і попутного нафтового газу. Капітальне будівництво та облаштуван-
ня нафтових родовищ. Розробка технічних засобів автоматизації видобутку нафти. Наукові 
дослідження та інжиніринг при впровадженні нових технологій в процесах нафтовидобутку.

БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
вул. Полупанова, 21, оф. 212, Київ, 04114, Україна

тел.: (044) 221 6293; факс: (044) 430 7422
e-mail: kiev@btk-center.com.ua

www.btk-kiev.uaprom.net, www.136251.ua.all.biz
www.btk-center.com.ua

Продаж гуртом та вроздріб лічильників та регуляторів газу ТМ «САМГАЗ», а також 
супутніх товарів для монтажу газового обладнання.

БУРОВА ТЕХНІКА, ТОВ НТП
бульв. Лесі Українки, 34, під. 2, оф. 46

Київ, 01133, Україна
тел.: (044) 353 9607; факс: (044) 353 9608

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

Науково-технічне підприємство «Бурова техніка» є провідною українською сервіс-
ною компанією і виконує роботи під час спорудження та капітального ремонту нафтових 
і газових свердловин на родовищах України, на акваторії Азовського і шельфі Чорного 
морів. НТП «Бурова техніка» має кваліфікований персонал, необхідне оснащення, 
відповідні дозволи та ліцензії, а також досвід для виконання проектних робіт і надан-
ня комплексу сервісних інженерно-технологічних послуг під час спорудження верти-
кальних, похило-спрямованих і горизонтальних свердловин.

ВЕЗЕРФОРД, ТОВ
вул. Ірининська, 5/24, оф. 97, Київ, 01034, Україна

тел.: (044) 284 1618; факс: (044) 284 1619
e-mail: ukraine.info@eu.weatherford.com

www.weatherford.com

Weatherford International Ltd (WFT: NYSE) — одна з найбільших нафтосервісних 
компаній у світі з широким спектром пропонованого устаткування та послуг. Мережа 
представництв компанії Weatherford включає в себе більш ніж 58 000 співробітників, 
900 сервісних баз, 106 виробничих потужностей, а також 34 навчально-технічні та 
НДДКР центри у більш ніж 100 країнах світу. Наше портфоліо устаткування та послуг 
охоплює весь життєвий цикл свердловини, включаючи буріння, оцінку, закінчення, 
видобуток і внутрішньосвердловинні роботи. Діапазон технологій компанії включає 
в себе послуги з оцінки, похило-направленого буріння, послуги з безпечного буріння 
з керованим тиском Secure DrillingSM, системи закінчення свердловин в обсадженому 
стовбурі, технології, що розширюються, технології інтелектуального закінчення, систе-
ми оптимізації видобутку і всі основні форми механізованого видобутку.
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ВЕЛТЕК ОЙЛФІЛД СЕРВІСЕС (УКРАЇНА), ТОВ
вул. Звіринецька, 63
Київ, 01014, Україна
тел.: +7 495 287 6630
e-mail: akozyrev@welltec.com
www.welltec.com

Welltec® розробляє та надає свердловин рішення для нафтогазової промисловості. 
Наші технології для закінчування свердловин та геолого-технічні заходи спрямовані 
на збільшення видобутку запасів, а також допомагають підтримувати продуктивність 
і цілісність свердловин.

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

•	 Персонал з великим досвідом проведення сейсморозвідувальних робіт в різних 
кліматичних зонах на рівні міжнародних стандартів використовує найсучасніше 
телеметричне обладнання та технології.

•	 Виконує польові 2D, 3D, 2D-3C та 3D-3C сейсморозвідувальні роботи з пошуку та 
розвідки родовищ вуглеводнів.

•	 Виконує повний комплекс обробки та інтерпретації сейсмічних даних.
•	 Виконання побудови 3D геологічної моделі, підрахунок запасів, гідродинамічне 

моделювання.
•	 Компанія сертифікована міжнародним сертифікаційним органом DEKRA 

Certification на відповідність 3 стандартам ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001.

ВЭЛАН, ТД
ул. Чудная, 10, Ростов-на-Дону, 344041, Россия
тел./факс: +7 (863) 237 0340
тел.: +7 (863) 237 0350, +7 (863) 237 0341
e-mail: velan-td@aaanet.ru 
www.velan-td.ru 

ВЭЛАН — 55-річний досвід у сфері виробництва всього спектру вибухозахищеного 
та пиловологозахищеного електрообладнання. Інноваційні технології енергозбере-
ження,  — виробництво світильників, в т. ч. світлодіодних.

Система менеджменту сертифікована на відповідність вимогам стандарту 
ISO 9001:2008 «Bureau Veritas Certification».

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ул. Саввинская наб., 25, Москва, 119435, Россия
тел.: +7 499 580 4149; факс: +7 499 580 4136
e-mail: gazauto@gazauto.gazprom.ru
www.gazauto.gazprom.ru

Компанія поставляє на ринок широкий спектр обладнання для нафтогазового 
комплексу: газовимірювальні станції, обладнання для підготовки та розподілу газу, 
комплекси лінійної телемеханіки, енергетичне та вибухозахищене обладнання, 
продукцію для мережевої інтеграції, системи електроживлення та безпеки, обладнання 
для АСУ ТП, кабельно-провідникову продукцію, а також надає послуги з проектування, 
будівельно-монтажних робіт, гарантійного та сервісного обслуговування.

ГЕО УЕЛЛ СЕРВІСЕЗ, ТОВ
вул. Червоноармійська, 9/2, оф. 15

Київ, 01004, Україна
тел.: (044) 287 1559; факс: (044) 287 1355

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

ТОВ «Гео Уелл Сервісез» проводить повний комплекс каротажних робіт у свердло-
винах (буровий каротаж, каротаж обсадженої та не обсадженої свердловини), а також 
перфораційні, стимуляційні роботи та роботи з випробування свердловин. Компанія 
має ліцензії необхідні для геологічних, вибухових робіт та робіт з  радіоактивними 
джерелами (ДІВ).

ГСА-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Польова, 21, оф. 218

Київ, 03056, Україна
тел.: (044) 277 4771, (044) 277 4728

факс: (044) 277 1802
e-mail: info@gsa-ukraina.com.ua

www.gsa-ukraina.com.ua

ТОВ «ГСА-Україна» засноване в 2008 році і є ексклюзивним представником ЗАТ ППК 
«Газ Сузан» на території України. Компанія має великий досвід роботи на даному ринку 
з установки всього спектру обладнання, має позитивні відгуки і висновки від багатьох 
партнерів і скрізь працює без відмови, має досить велику клієнтську базу в Україні.

Асортимент продукції включає: мембранні лічильники газу від G1,6 до G160 (весь 
типоряд лічильників, за бажанням замовника, може комплектуватися: електронним 
коректором, високочастотним радіопередавачем, клапаном відсікачем), турбінні, 
ультразвукові лічильники газу, регулятори тиску газу до 10 МПа з максимальною 
витратою до 980 000 м3/год (побутові, комунальні, промислові), запобіжні запірні 
клапани, ізолюючі муфти, фільтри газу, пиловологовідділювачі, кульові газові крани, 
крани конусні, ГРПШ, ГРС, ГРУ та ін.

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА 
УКРАЇНИ (ДНТБ УКРАЇНИ)

вул. Горького, 180, МСП, Київ-150, 03680, Україна
тел. для довідок: (044) 528 2338, (044) 529 4204

тел./факс: (044) 529 4392
e-mail: gntb@gntb.gov.ua

www.gntb.gov.ua

Ніколаєнко Леонід Іванович, директор.
Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ України) заснована в березні 

1935  р. Статус Державної отримала 6 червня 1960 року, сучасну назву — 1992  р. 
Основні напрямки діяльності: формування фонду науково-технічної літератури та 
документів, в т. ч. патентної, нормативно-технічної та промислової документації, 
авторефератів, дисертацій, видань органів науково-технічної інформації; бібліотечно-
бібліографічне і   довідково-інформаційне обслуговування; організаційно-методична 
робота з  мережею науково-технічних бібліотек; рекламно-інформаційна діяльність; 
проведення тематичного патентного пошуку; надання фактографічної інформації 
про фірми, організації, підприємства (вітчизняні та зарубіжні) та їхню продукцію; 
депонування наукових робіт; копіювання документів; надання послуг з використанням 
комп’ютерної техніки та виходом в Інтернет, сканування документів, зображень, 
електронна доставка документів та ін.).
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ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ
вул. П. Любченка, 15, Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 390 5074; факс: (044) 528 9156
e-mail: sales@dzi.gov.ua
www.dzi.gov.ua

ДП «Держзовнішінформ» — провідний інформаційно-аналітичний та експертний 
центр України у сфері зовнішньої торгівлі, створений Міністерством зовнішньоекономіч-
них зв’язків і торгівлі України в 1996 році.

Місія компанії — сприяння українським експортерам шляхом надання інформа-
ційної та експертної підтримки.

Компанія надає повний спектр інформаційних, аналітичних, дослідницьких та експерт-
них послуг: експертизу зовнішньоекономічних контрактів, дослідження ринків, випуск 
інформаційно-аналітичних продуктів (бюлетень «Огляд цін українського та світового то-
варних ринків», «Товарний монітор. Кон’юнктура», «Товарний монітор. Торговий баланс», 
«Каталог «Імпортери та експортери України» (www.eximbase.com)), управління порталом 
«Державна підтримка українського експорту» (www.ukrexport.gov.ua), організація і прове-
дення конференцій, виставок.

ДІАМЕНТ, УПСК
вул. Конституції, 13
Полтава, 36014, Україна
тел./факс: (0532) 603 137
e-mail: office@upscdiament.com
www.upscdiament.com 

Компанія ТОВ «УПСК Діамент» була заснована в 2011 році. Наша технічна команда 
виконує сервісні роботи в Україні з 2006 року. Профіль діяльності компанії — ремонт 
свердловин, колтюбінгові сервіс, буріння та ін. 

За період діяльності компанії виконано більше 190 робіт з освоєння, промивки 
та обробки привибійної зони пласта. Професіоналізм і швидкість реагування на вимоги 
замовників зміцнюють наші позиції на ринку України і сприяють збільшенню наших 
замовників.

ДІ-ПІ СЕРВІС, ТОВ
вул. Кірова, 4/1, с. Гожули
Полтавський р-н, Полтавська обл., 38713, Україна
тел.: (050) 305 6314; факс: (0532) 616 131
e-mail: llc-dp-service@yandex.ua
www.dp-service.com.ua

ТОВ «ДІ-ПІ СЕРВІС» — перша незалежна українська компанія, що спеціалізується на 
ремонті бурових доліт будь-якого виробника. 

ТОВ «ДІ-ПІ СЕРВІС» здійснює:
•	 ремонт бурових доліт PDC, калібраторів та іншого бурового інструменту;
•	 виготовлення та відновлення фрезерів;
•	 долотний сервіс;
•	 відбір керну;
•	 поставка доліт та іншого нафтогазового обладнання;
•	 оренда вибійних двигунів, турбобурів, ясів та іншого обладнання;
•	 похило-скероване буріння;
•	 послуги тампонажною технікою;
•	 оренда дизельних електростанцій, насосних блоків.
По технічному завданню Замовника ТОВ «ДІ-ПІ СЕРВІС» здійснює проектування 

(розробку), виготовлення та продаж PDC доліт. 

ДСМ-ТРЕЙД, ТОВ
вул. Васильківська, 1

Київ, 03040, Україна
тел.: (044) 391 4108; факс: (044) 391 4109

e-mail: sales@dsm-trade.com.ua
www.dsm-trade.com.ua

Наша компанія є постачальником рішень для систем технічного документообігу на 
основі апаратного і програмного забезпечення компаній Canon (Японія) та Oce N.V. (Нідер-
ланди). Ми займаємось автоматизацією проектно-конструкторських і технологічних робіт, 
дистрибуцією, системною інтеграцією програмного і апаратного забезпечення для вирішен-
ня різноманітних завдань машинобудування, промислового та цивільного будівництва.

ДСТ ЛО ГРУП, ТОВ
вул. Володимиро-Либідська, 25

Київ, 03150, Україна 
тел./факс: (044) 482 3530

тел.: (044) 482 3879, (044) 484 0256
e-mail: centeroffis@gmail.com

www.dstlogroup.com.ua

Компанія «ДСТ ЛО ГРУП» об’єднала в собі групу однодумців та професіоналів, що мають 
значний практичний досвід роботи в сфері поставки газорегулюючого обладнання. 

Наша мета — бути лідером на ринку!
Наше завдання — надання клієнтам найоптимальнішого рішення з газопостачання!
Наша перевага — сучасні розробки та якість за розумною ціною.

ЕКО-ЕКСПРЕС, ТОВ
вул. Івана Шевцова, 1, оф. 102

Київ, 03113, Україна
тел.: (044) 456 8025; факс: (044) 456 4447

e-mail: oficecontract@gmail.com
www.ekoekspres.com.ua

•	 Розробка документації для погодження та затвердження ліміту на утворення та 
розміщення відходів та їх супровід.

•	 Розробка томів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).
•	 Проведення  інвентаризації викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел промислових підприємств.
•	 Розробка норм гранично допустимого скиду (ГДС), послуги атестованої 

вимірювальної екологічної лабораторії. 

ЕКОЛАЙН, ТОВ
просп. Перемоги, 148/1

Київ, 03179, Україна
тел.: (044) 409 1472
факс: (044) 409 1492

e-mail: ekoline@ekoline.kiev.ua
www.ekoline/kiev.ua

Компанія займається реалізацією та монтажем обладнання для очистки господарчо-
побутових стічних вод, сепараторів нафтопродуктів, сепараторів жиру, біопрепаратів. 

Будівництво басейнів «Дежуайо».
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ЕНЕРГОБІЗНЕС
вул. Вікентія Хвойки, 18/14, оф. 304
Київ, 04655, Україна
тел.: (044) 494 2530; факс: (044) 494 1353
e-mail: energo@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua

Створений у 1997 році, «Енергобізнес» це:
•	 «енергетичні» події тижня в Україні та за кордоном;
•	 законодавчі та нормативні акти, що регламентують діяльність ПЕК;
•	 оперативна інформація та коментарі фахівців;
•	 ексклюзивна інформація про рішення НКРЕ, щоденні обсяги видобування й по-

ставки вугілля, переробки та поставки нафти на НПЗ, тощо;
•	 стан фондового ринку;
•	 статистика виробництва та ціни на енергоносії. 

ЕНЕРГООБЛІК, ПРАТ
а/с 332, Харків, 61052, Україна
тел.: (057) 734 9857, (057) 734 9858
(057) 734 9859; факс: (057) 734 9916
e-mail: sales@energo.kh.ua
www.energo.kh.ua

Розробка, виготовлення, монтаж та пусконалагоджувальні роботи на об’єктах:
•	 ультразвукові витратоміри газу ГУВР-011;
•	 ультразвукові витратоміри рідини з накладними або врізними датчиками УВР-011 

і УДР-011;
•	 комплекси обліку споживання газу, нафти та нафтопродуктів;
•	 коректори газу, пари, кисню;
•	 ультразвукові концентратоміри кислоти;
•	 автоматизовані системи обліку енергоносіїв.

ЕНЕРГОПРОМСОЮЗ, ТОВ
просп. Леся Курбаса, 2-Б
Київ, 03148, Україна
тел./факс: (044) 498 0610
e-mail: epskiev@mail.ru
www.01-fire.com

Проектування і виробництво нафтопромислового обладнання і пожежних 
автомобілів.

ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Велика Васильківська, 5, блок Д
Київ, 01004, Україна
вул. Жовтнева, 19, оф. 6
Полтава, 36020, Україна
тел./факс: (044) 494 2500, (0532) 61 53 19
e-mail: office@ewshld.com

Розвідка нафтових і газових родовищ, сучасні технології. Надання послуг з буріння 
свердловин. Обладнання для гідророзриву пласта. Колтюбінгова установка. Бурова 
установка. Цементувальний флот. Кріогенна насосна установка.

ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ, ТОВ
пр-т Гагаріна, 201, Харків, 61080, Україна

тел./факс: (057) 752 5168
e-mail: etalonukr@mail.ru

www.etalon-ukrinvest.pulscen.com.ua

ТОВ «Еталон Укрінвест» як представник кабельних заводів Росії і України пропонує 
до постачання кабельно-провідникову продукцію від виробника в найкоротші терміни.

NEW!!! Представляємо абсолютну новинку: ВИБУХОЗАХИЩЕНИЙ КАБЕЛЬ 
МКЕфШБКв-мнг (А). Як дилер ЗАТ НПК «Еталон» на території України пропонуємо до 
постачання сертифіковану вибухозахищену автоматику та обладнання.

ТОВ «Еталон Укрінвест» здійснює комплектацію підприємств нафтопереробного 
комплексу будь-якої категорії складності та постачання кабельно-провідникової 
продукції високої якості. ТОВ «Еталон Укрінвест» є розробником, володарем технічних 
умов та виробником монтажних проводів, що відповідають усім сучасним вимогам 
і нормам пожежної безпеки і вогнестійкості.

ЄВРО-БУС, ТОВ
Харківське шосе, 150/15, оф. 8, Київ, Україна

тел.: (067) 249 7579; факс: (044) 562 7450
e-mail: dmitriysereda@ukr.net

www.euro-bus.com.ua

Імпортуємо і продаємо техніку: автобуси, мікроавтобуси, напівпричепи, тягачі, 
спецтехніку, сільгосптехніку.

ЗОНД, Науково-виробниче підприємство 
передових технологій, ТОВ

вул. Харчовиків, 27, Полтава, 36014, Україна
тел.: (0532) 678 141; факс: (0532) 668 760

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

Першими кроками стали розробка та впровадження нових хімічних реагентів для 
бурових розчинів та спеціальних рідин для ремонту свердловин. З 2000 р. ТОВ НВП 
«Зонд» почало виконувати роботи по бурінню нафтових та газових свердловин, на що 
має відповідні дозвільні документи. 

Найбільшою цінністю підприємства є інженерно-технічний персонал, який має 
великий досвід робіт на родовищах України, Казахстану та Сибіру. 

ІМЕСТ-ПЛЮС, ТОВ
вул. Добрий Шлях, 5-А, Київ, 03039, Україна

тел.: (044) 525 1547; факс: (044) 525 1541
e-mail: butin@imest.com.ua 

www.imest.com.ua

Компанія ТОВ «Імест-Плюс» здійснює поставку інструменту та обладнання RIDGID 
в Україну з 2009 року. З 2007 року забезпечує постачання на будівельні та промислові 
підприємства професійного інструменту та обладнання. Здійснюється поставка інстру-
менту та обладнання RIDGID на підприємства енергетичного, машинобудівного, 
газового, нафтопереробного комплексу, підприємства експлуатаційного та ремонтно-
монтажного профілю на території України. Вже більше 6 років проводиться постачання 
інструменту та обладнання RIDGID, гарантійний і післягарантійний ремонт, проведення 
виставок та практичних семінарів на будівельних об’єктах і промислових підприємствах.
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ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
НАН УКРАЇНИ
вул. Червоногвардійська, 20-А
Київ, 02094, Україна
тел./факс: (044) 206 2809
e-mail: renewable@ukr.net, info@ive.org.ua
www.ive.org.ua

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ. ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ  ЕНЕРГЕТИКИ.
Згідно Постанови Президії Національної академії наук України від 10.12.2003 р. за 

№299, у лютому 2004 року було засновано Інститут відновлюваної енергетики. В структурі 
Інституту організовано шість наукових відділів, Міжгалузевий науково-технічний центр 
вітроенергетики і Кримський центр енергозбереження та відновлюваної енергетики. 
Основні напрями діяльності Інституту пов’язані з питаннями освоєння енергії 
відновлюваних джерел, екології та охорони навколишнього середовища і, відповідно, 
до Постанови Президії НАН України, їх визначено такими:

•	 фізико-технічні основи процесів перетворення та використання сонячної енергії;
•	 наукові основи перетворення та використання енергії вітру;
•	 технології та системи використання відновлюваних органічних енергоносіїв;
•	 теплофізичні основи використання геотермальної енергії;
•	 наукові основи процесів перетворення та використання енергії малих рік 

та енергії моря;
•	 технології та системи комплексного використання відновлюваних джерел енергії.

ІТАЛГАЗ, ТОВ 
вул. Кірова, 90, оф. 39
Бровари, 07400, Україна
тел.: (04594) 726 62/63/64/65
факс: (04594) 726 66
e-mail: info@italgaz.com.ua
www.italgaz.com.ua

Продаж газового, теплотехнічного обладнання, трубопровідної арматури, 
виготовлення ШГРП. Гарантійне та сервісне обслуговування. Проектування та монтаж 
систем газопостачання, опалення, котелень. 

Високоякісні товари з Італії для постачання та використання газу та рідкого палива: 
регулятори тиску, клапани електромагнітні, фільтри, пальники, а також вітчизняні 
лічильники, коректори, ШГРП власного виробництва.

ІТГАЗ-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Васильківська, 34, оф. 312
Київ, 03022, Україна 
тел.: (044) 390 2424; факс: (044) 492 9400
e-mail: info@itgaz.kiev.ua
www.tartarini.su/ua

ТОВ «ІТГАЗ-УКРАЇНА» є дистриб’ютором в Україні продукції OMT TARTARINI s.r.l. 
(Італія). На сьогоднішній день сотні одиниць газового обладнання змонтовані і успішно 
експлуатуються на об’єктах газорозподілу і транспорту газу на території України. 
Провідні співробітники ТОВ «ІТГАЗ-УКРАЇНА» проводять виїзні семінари на тему 
використання і застосування обладнання TARTARINI. ТОВ «ІТГАЗ-УКРАЇНА» здійснює 
прямі поставки, технічну підтримку, гарантійне та сервісне обслуговування обладнання. 
На вимогу замовника компанія готова поставити запасні частини та ремкомплекти до 
устаткування, що експлуатується.

КАЛЬФРАК ВЕЛЛ СЕРВІСИЗ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Шовковична, 42-44

Київ, 01601, Україна
тел.: (044) 498 4995
факс: (044) 490 5529

e-mail: kkristiansen@calfrac.com
mschnitman@calfrac.com

gaponenkosn@ukraine-consulting.eu
www.calfrac.com

Kaльфрак є інноваційним міжнародним нафтопромисловим провайдером та про-
понує послуги з гідравлічного розриву пластів, колтюбінгу, азотної, кислотної та 
цементної обробки. Kaльфрак міцно закріпив свої позиції у сфері розробки нетра-
диційних ресурсів природного газу та нафти з високою питомою вагою в Північній 
Америці. Крім того, здійснює численні операцій на стратегічних світових ринках та 
рішуче націлений на подальший розвиток. 

КЕРХЕР, ТОВ
вул. Петропавлівська, 4

с. Петропавлівська Борщагівка
Києво-Святошинський р-н

Київська обл., 08130, Україна
тел.: (044) 594 7500
факс: (044) 247 4150

e-mail: info@karcher.ua
www.karcher.ua

ТОВ «Керхер» є офіційним представником Woma Kärcher Group в Україні. 
Високопродуктивні інжекторні насоси, установки для прецизійного різання трубопро-
водів, спеціальні інструменти для зняття покриттів, водоструминні пристрої надвисо-
кого тиску для очищення резервуарів, каналізацій, промислового устаткування і про-
ведення робіт на великих будівельних конструкціях, насоси надвисокого тиску для 
руйнування бетону, видалення лаку або очистки трубних пучків.

КОМЕРЦІЙНА СЛУЖБА, 
ПОСОЛЬСТВО США В УКРАЇНІ

вул. Ігоря Сікорського, 4
Київ, 04112, Україна 
тел.: (044) 521 5244
факс: (044) 521 5727

e-mail: office.kiev@trade.gov
www.buyusa.gov/ukraine/

Основне завдання Комерційної служби США полягає в наданні допомоги амери-
канським компаніям вести бізнес в Україні. Ми вважаємо, що кращий спосіб допомогти 
американським компаніям в цій складній ситуації на ринку є визначення українських 
партнерів для них. Під час 17-го Міжнародного форуму «Нафта та Газ 2013», комерційна 
служба буде представляти американські компанії зацікавлені увійти на ринок України.

Комерційна служба також проводить дослідження окремих галузей ринку і знайо-
мить ділових лідерів обох країн з торгівельними можливостями і потенційними діло-
вими партнерами.

Детальну інформацію про наші програми та послуги дивіться на нашій веб-сторінці 
www.buyusa.gov/ukraine/.  
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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 21 до 105 МПа. Підприємство 
також виготовляє поковки з вуглецевої і легованої сталей масою до 2000 кг, об’ємні 
штампування різної конфігурації масою до 250 кг. Підприємство сертифіковане і має 
ліцензію №6А-0505 Американського Нафтового Інституту.

КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ-УКРАИНА, ТОВ
вул. Автозаводська, 2
Київ, 04074, Україна
тел./факс: (044) 586 2054
тел.: (044) 586 2095
e-mail: cortem@el-komplekt.com.ua
www.cortem.com.ua, www.cortemgroup.ru

КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ — провідний російський виробник усього спектру вибухоза-
хищеного електричного обладнання. Вибухозахищені клемні коробки. Вибухозахищені 
шафи керування, щити освітлення. Вибухозахищені пости керування, індикації, сигна-
лізації, оповіщення. Вибухозахищені роз’єми та вилки. Магнітні пускачі. Кабельні 
вводи вибухозахищені. З’єднувальні елементи для трубної прокладки кабелю. Вибухо-
захищені двигуни, насоси, світильники, електрообігрів. Різні варіанти виконання облад-
нання: Exd/Exe/Exia/Exed/Exn/PB/РП/РОИа. Продукція має: дозвіл на застосування 
Держгірпромнагляду України, сертифікат відповідності ГОСТ Р, дозвіл Ростехнагляду на 
застосування, ISO 9001, Морський регістр судноплавства.

КУРС, ВКФ
вул. Чичеріна, 30
Дніпропетровськ, 49006, Україна
тел./факс: (0562) 321 097
e-mail: office@kurs.ua
www.kurs.ua

Є виробником ультразвукових лічильників газу «Курс-01». Виконує їх обслуговування, 
ремонт і повірку. Виготовляє соплові перевірочні установки для газових лічильників.

КУРС, НВП, ТОВ
вул. Вокзальна, 1, оф. 9
Дніпропетровськ, 49000, Україна
тел./факс: (056) 371 2631
e-mail: zond-1@ukr.net
www.zond.dp.ua

Розробка та виробництво ультразвукових багатопроменевих лічильників газу 
Зонд 1 та Зонд 2.

Розробка та виробництво стендів для повірки лічильників газу АУПЛ-К. 

МАШІНТЕХ, ТОВ
вул. Муромська, 18-А/1, Київ, 03190, Україна 

тел.: (044) 353 5577, (050) 450 5577
факс: (044) 449 2303

e-mail: ab@met.biz.ua, sunnen@i.ua
www.met.biz.ua

Офіційний дилер, постачальник металообробного обладнання європейських, 
японських та тайванських заводів-виробників. Токарно-фрезерна група, хонінгувальне 
обладнання, шліфувальні, расточні, електроерозіонні, лазерні станки, листобробка, 
гідроабразивна різка.

МЕТАН-ТЕХНОСЕРВІС, ТОВ
вул. Панельна, 5, оф. 59, Київ, 02002, Україна

тел./факс: (044) 569 7987
e-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.

МИР АВТОМАТИЗАЦИИ, Журнал
ПРОФІТ, Видавничий дім, ТОВ

вул. Стеценка, 19, буд. 54, Київ, 04128, Україна
тел.: (044) 537 1996; факс: (044) 499 2134

e-mail: info@aworld.com.ua
www.automationworld.com.ua

Журнал «Мир Автоматизации» — це максимально повна інформація про засоби 
автоматизації (від компонентів до готових систем), вбудовувані модулі для створення 
на їх базі власного обладнання та готових систем; досвід розробки, впровадження та 
експлуатаціїї АСУ ТП, обладнання, готових рішень та проектів.

«Мир Автоматизации» це: повнокольоровий журнал від 76 сторінок; 4 номери 
на рік; CD для передплатників у кожному номері.

МІКРОЛ, ТОВ
вул. Автоливмашівська, 5

Івано-Франківськ, 76495, Україна
тел.: (0342) 502 701, (0342) 502 703, (0342) 504 410

факс: (0342) 502 705
e-mail: microl@microl.ua 

www.microl.ua 

ТОВ МІКРОЛ розробляє і виготовляє сучасні технічні засоби автоматизації:
•	 мікропроцесорні контролери, ПІД-регулятори, багатоканальні терморегулятори;
•	 мікропроцесорні індикатори технологічних параметрів, таймери, лічильники;
•	 блоки ручного керування та управління;
•	 блоки перетворення сигналів термоопорів, термопар, дифтрансформаторів, рН-метрів;
•	 блоки перетворення постійної та змінної напруги і струму;
•	 блоки перетворення інтерфейсів RS-232, RS-485, ИРПС;
•	 блоки живлення 24В, 36В;
•	 програмне забезпечення (SKADA-система, середовище програмування PLC та ін.).
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МОТОР СІЧ, АТ
пр-т Моторобудівників, 15
Запоріжжя, 69068, Україна
тел.: (061) 720 4953
факс: (061) 720 4552
e-mail: bent.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com

Розробка, виробництво, ремонт і супровід в експлуатації газотурбінних авіадвигу-
нів, газотурбінних автоматизованих електростанцій, газотурбінних приводів, газопере-
качуючих агрегатів, блоково-модульних комплексів для вироблення синтетичного 
палива, ремонт і модернізація вертольотів Мі-2 і Мі-8Т.

Продукція компанії «Мотор Січ» з успіхом експлуатується більш ніж в 100 країнах 
світу.

НАДРА, Група компаній
вул. Дубровицька, 28
Київ, 04114, Україна
тел.: (044) 426 9797
факс: (044) 426 9888
e-mail: marketing@nadragroup.com
www.nadragroup.com

Група компаній виконує сервісні роботи і дослідження за технологіями і на устат-
куванні світового рівня.

НАДРА має 20-річну історію роботи і досвід впровадження нових технологій на наф-
тогазовому ринку України та за кордоном. 

Основні напрямки діяльності Групи компаній НАДРА:
•	 інтегровані проекти в нафтогазовій галузі;
•	 консалтинг;
•	 обробка і інтерпретація геолого-геофізичних даних;
•	 сейсморозвідка і інші геофізичні дослідження;
•	 свердловинна сейсморозвідка, ВСП;
•	 дослідження і роботи у свердловинах;
•	 буріння і освоєння свердловин;
•	 облаштування та розробка родовищ.
Група компаній НАДРА є локальним партнером компанії Halliburton (США).

НАСОСЕНЕРГОПРОМ, ПВП 
вул. Незалежності, 10-А, оф. 8
Івано-Франківськ, 76018, Україна 
тел.: (0342) 711 050
факс: (0342) 77 3395, (0342) 77 6433
e-mail: info@nep.ua
www.nep.ua

ПВП «Насосенергопром» — провідний реалізатор промислово-побутового 
обладнання оптом та вроздріб протягом 20 років. Великий вибір насосних агрегатів, 
запірної арматури, компресорів дозволяє використовувати їх у побуті та в різних 
галузях, наприклад, в харчовій, хімічній, нафтовій промисловості і комунальній 
сфері. Багаторічний досвід роботи, знання ринку, потреб кожної області України 
та індивідуальний підхід до своїх клієнтів дають можливість встановлювати 
конкурентноспроможні ціни на високоякісне сертифіковане обладнання.

НАФТАГАЗСТРАХ, Страхова компанія
вул. Юрія Шумського, 1-А

Київ, 02098, Україна
тел.: (044) 220 1378; факс: (044) 220 1379

e-mail: ngs@ngs.biz.ua
www.ngs.biz.ua

Заснована 10 лютого 1995 року. Компанія має 20 ліцензій на здійснення 6 обов’язко-
вих і 14 добровільних видів страхування. З 2007 року — лідер ринку медичного 
страхування — понад 500 тис. застрахованих.

Пропонує індивідуальні страхові продукти фізичним і юридичним особам з ме-
дичного страхування, КАСКО, автоцивілки, зі страхування від нещасних випадків, 
страхування майна та багажу та ін.

НАФТОГАЗ УКРАЇНИ, Національна 
акціонерна компанія

вул. Б. Хмельницького, 6, Київ, 01001, Україна
тел.: (044) 586 3537; факс: (044) 586 3310

www.naftogaz.com
Управління по зв’язках з громадськістю:

тел.: (044) 586 3579; факс: (044) 586 3334
e-mail: press@naftogaz.net

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» — провідне підприємство 
паливно-енергетичного комплексу України. Компанія розробляє стратегію розвитку 
нафтогазової галузі, забезпечує ефективне функціонування і подальший розвиток 
нафтової і газової промисловості, забезпечує потребу промислових і побутових 
споживачів в паливно-енергетичних ресурсах і надійний транзит нафти та природного 
газу в країни Центральної і Західної Європи.

Виробничі підприємства Компанії здійснюють:
•	 розвідку і розробку газових і нафтових родовищ;
•	 експлуатаційне і розвідувальне буріння на газ і нафту;
•	 транспортування газу і нафти; 
•	 постачання природного і зрідженого нафтового газу промисловим споживачам і  

комунально-побутовому сектору;
•	 зберігання газу в підземних газосховищах; 
•	 переробку газу і газового конденсату;
•	 заправку автомобілів стисненим природним газом і зрідженим нафтовим газом;
•	 реалізацію нафтопродуктів через фірмову мережу автозаправних станцій;
•	 наукове забезпечення галузі.

НАФТОПРОДУКТИ, Тижневик
вул. Фрунзе, 40-Г, пов. 2, Київ, 04080, Україна

тел.: (044) 224 6839; факс: (044) 234 6847
e-mail: oil@ukroil.com.ua

www.oilreview.kiev.ua

Тижневик «НАФТОПРОДУКТИ» видається з 1999 року та є найбільш інформативним 
в Україні виданням, яке містить комерційні пропозиції по ринку нафтопродуктів. 
В  ньому відображаються важливі оперативні новини паливно-енергетичного 
комплексу України та зарубіжжя, підіймаються проблеми ціноутворення, якості палива 
та ін. Він містить найбільш повний і точний моніторинг ринку нафтопродуктів України: 
інформацію про ціни на світлі й темні нафтопродукти, мастила, нафту, газ, присадки, 
полімери; пропозиції щодо обладнання та нерухомості нафтового ринку.
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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 — 
щотижня. Географія розповсюдження — Україна, країни СНД, Балтії та далекого 
зарубіжжя. Розповсюджується лише за передплатою. Мова — російська.

НІКО ТРЕЙДІНГ, ТОВ
вул. Набережно-Хрещатицька, причал №4
Київ, 04070, Україна
тел.: (044) 205 3335; факс: (044) 206 0506
e-mail: oil@niko.ua 
www.oil.niko.ua 

ТОВ «НІКО ТРЕЙДІНГ» входить до групи компаній «НІКО», більше п’ятнадцяти років 
успішно працює на ринку змащувальних матеріалів України, є офіційним дистриб’ютором 
всесвітньо відомої компанії ExxonMobil, а також здійснює прямі постачання автомобіль-
них і індустріальних масел ESSO і MOBIL найвищої якості, підтвердженої заводськими 
сертифікатами виробників. Вся продукція поставляється в оригінальній упаковці із заво-
дів компанії ExxonMobil.

ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIAЛIВ
Ленiнградське шосе, 5, Одеса, 65031, Україна
тел./факс: (048) 728 2710; тел.: (048) 778 1143
e-mail: ozom-teh@ukr.net, ozom-sale@ukr.net
www.ozom.od.ua

ПрАТ «ОЗОМ» є лідером на території України з виробництва та постачання сучасних 
захисних антикорозійних покриттів, що використовуються при проведенні, в трасових 
умовах, капітального ремонту (переізоляції), будівництва та реконструкції газо- 
і нафтопроводів. ПрАТ «ОЗОМ» є офіційним постачальником НАК «Нафтогаз України». 
Починаючи з 1990 р. за допомогою наших матеріалів побудовані нафтопроводи 
«Дружба», «Одеса-Броди», «Придніпровські магістральні нафтопроводи».

ОРІОН, НВП
вул. Труфанова, 14, Харків, 61024, Україна 
тел./факс: (057) 719 4053, (057) 719 4055
e-mail: info@orion.com.ua
www.orion.com.ua

•	 Стаціонарні і переносні аналізатори-сигналізатори газів для контролю ГДК шкід-
ливих речовин і довибухонебезпечних концентрацій горючих газів.

•	 Стаціонарні й переносні прилади для контролю димових газів, що відходять.
•	 Течешукачі для внутрішніх і зовнішніх газопроводів.
•	 Комплекси телеметрії ГРП.

ПАЙЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ, ТОВ
вул. Ветеринарна, 22, оф. 210

Полтава, 36008, Україна
тел.: (0532) 694 529; факс: (0532) 508 234

e-mail: pilot@pilot-dt.com
www.pilot-dt.com

ТОВ «Пайлот Дріллінґ Текнолоджіз» це сервісна компанія, напрямками діяльності 
якої є поставка обладнання та надання сервісних послуг, пов’язаних із закінчуванням 
свердловин. Компанія є офіційним дистриб’ютором в Україні таких північно-американсь-
ких виробників як D&L Oil Tools (пакерне обладнання), World Oil Tools (надувні пакери), 
CTE Ltd (оснастка обсадної колони), TechWest Liners (підвіски хвостовиків).

ПАКЕР, Науково-виробнича фірма
ул. Северная, 7, Октябрьский,

Республика Башкортостан, 452606, Россия
тел.: +7 3476 466 364, +7 3476 467 191

факс: +7 3476 767 515
e-mail: mail@npf-paker.ru

www.npf-paker.ru

Основною діяльністю науково-виробничої фірми «Пакер» є проектування і вироб-
ництво пакерно-якірного обладнання та свердловинних компонувань для експлуатації, 
інтенсифікації, освоєння та ремонту нафтових і газових свердловин. Крім того, компа-
нія реалізує комплекс сервісних послуг з супроводу, установки й ремонту всього 
устаткування, що випускається.

За більш ніж 20-річну діяльність НВФ «Пакер» стала надійним партнером для понад 
400 нафтогазовидобувних і сервісних компаній Росії та країн СНД.

Для знайомства з виробництвом будемо раді бачити вас на нашому підприємстві.

ПЕРВЫЙ БУРОВОЙ ПОРТАЛ
вул. Радіаторна, 37, кв. 52
Запоріжжя, 69067, Україна  

тел.: (050) 438 6270
e-mail: qwerty1919@mail.ru

www.first-drilling.com.ua

Первый Буровой Портал — приватний незалежний ресурс, створений для праців-
ників нафтогазової галузі країн колишнього Радянського Союзу. Базуючись на території 
України, він, в першу чергу, призначений для пошуку замовників і підрядників в нафтога-
зовій галузі: починаючи від покупки устаткування і закінчуючи продажем нафтогазових 
активів. Всі питання стосовно видобутку і буріння російською та англійською мовою!

ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ
ул. В. Кима, 8, Краснокамск, Пермский край, 617064, Россия

тел.: +7 3427 350 794, +7 342 735 0796
+7 3427 350 798; факс: +7 3427 350 793

e-mail: pnmr@pnmr.ru
www.pnmr.ru

Провідний російський виробник безкабельних забійних телеметричних систем 
з гідравлічним і електромагнітним каналами зв’язку, модулями гамма-каротажу і ре-
зистивиметрії, гвинтових забійних двигунів, породоруйнуючого інструменту PDC та 
супутнього устаткування для буріння нафтових і газових свердловин. Також надає 
послуги інтегрованого сервісу при бурінні нафтових і газових свердловин (похило-
спрямоване буріння, долотний сервіс, сервіс ГЗД, відбір керну).
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ПОЛІМЕР, Луганський завод, ТОВ
вул. Гастелло, 39-Б, Луганськ, 91047, Україна
тел./факс: (0642) 344 985
e-mail: info@lzp.com.ua
www.lzp.com.ua

Наше підприємство є провідним виробником в Україні склопластикових труб і єм-
ностей, а також виробів з ливарних поліуретанів для підприємств паливно-енергетич-
ного, гірничо-збагачувального, металургійного, машинобудівного та хімічного профілів.

ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ, СП
вул. Фрунзе, 153, Полтава, 36002, Україна
тел.: (0532) 501 317; факс: (0532) 501 314
e-mail: info@ppc.net.ua 
www.ppc.net.ua

СП «Полтавська газонафтова компанія» (СП ПГНК), спільне українсько-британське 
підприємство, було створене у 1994 році для реалізації довгострокового інвестиційного 
проекту у нафтогазовій галузі України. СП ПГНК є лідером серед недержавних 
нафтогазовидобувних підприємств в Україні. Сфера діяльності компанії — пошук, 
розвідка і видобуток нафти та газу.

ПРИЛАД ІМПЕКС АВТОМАТИЗАЦІЯ, ТОВ
вул. Автотранспортна, 4
Київ, 02088, Україна
тел.: (044) 247 0886; факс: (044) 581 6459
e-mail: pia@pia.kiev.ua
www.pia.kiev.ua

Розробка та впровадження систем контролю та керування (АСУ) та систем проти-
аварійного захисту (ПАЗ). Комплексні поставки приладів КВПіА, запірної арматури, 
рукавів. Технічне обслуговування обладнання.

Підприємство є авторизованим системним інтегратором YOKOGAWA (Японія), 
а також офіційним дистриб’ютором YOKOGAWA (Японія), VEGA (Німеччина), АВВ (Швеція), 
WIKA (Німеччина), Brunnbauer (Німеччина).

ПРОМПРИЛАД, Івано-Франківський завод, ПАТ
вул. Академіка Сахарова, 23
Івано-Франківськ, 76018, Україна
тел.: (0342) 750 592, (0342) 750 582, (0342) 595 478 
факс: (0342) 784 201, (0342) 232 205
e-mail: prylad@prylad.com.ua
sales@promprylad.eu, marketing@prylad.com.ua 
www.prylad.com.ua

Основні види продукції:
•	 лічильники газу промислові турбінного (ЛГ-К-Ex) та роторного (РГС-Ex, РГА-Ex, 

РГК-Ex) типів;
•	 пункти обліку витрат газу шафового типу; 
•	 індикатори перепаду тиску для фільтрів газу; 
•	 фільтри газу ФГК, ФГТ; 
•	 коректори об’єму газу ОКВГ;
•	 дифманометри ДМ-3583М, ДМТ-3583М;
•	 лічильники і лічильники-витратоміри мазуту СМ0 та СМ2; 

•	 діафрагми для вимірювання витрати рідин і газів;
•	 вимірювальний трубопровід до діафрагми ДКС;
•	 комп’ютеризовані установки для контролю метрологічних характеристик 

лічильників газу; 
•	 манометри свердловинні уніфіковані МСУ; 
•	 манометри показуючі МП.

ПСІХЄЯ, НТЦ
вул. Фрунзе, 40-Г, пов. 2, Київ, 04080, Україна

тел.: (044) 234 6839; факс: (044) 234 6847
e-mail: oil@ukroil.com.ua

www.oilreview.kiev.ua

НТЦ «Псіхєя» — один з провідних експертів нафтогазового ринку України. Бага-
торічний досвід, наявність наукової і інформаційної бази, висока кваліфікація фахівців 
дозволяє надавати консалтингові послуги, здійснювати точні прогнози розвитку ринків 
газу, нафти і нафтопродуктів, а також проводити експертно-аналітичні круглі столи.

НТЦ «Псіхєя» — видавець часопису «ТЕРМІНАЛ: нафтовий огляд» та тижневика 
«НАФТОПРОДУКТИ». Наш ресурс: www.oilreview.kiev.ua

РАДМІРТЕХ, СП у формі ТОВ
вул. Академіка Павлова, 271, Харків, 61054, Україна

тел./факс: (057) 717 2876; тел.: (057) 717 1778
e-mail: radmirtech@niiri.kharkov.com

www.radmirtech.com.ua

Напрямки діяльності: розробка, виробництво, постачання і монтаж устаткування 
для систем паливно-енергетичного комплексу.

Компанія здійснює:
•	 розробку, виробництво, продаж, повірку, сервісне обслуговування коректорів 

ВЕГА (КПЛГ), комплексів вимірювальних роторних КВР-1, промислових і побутових 
лічильників газу;

•	 проектування, монтаж, наладку і здачу під ключ теплогенеруючих об’єктів 
(блокові та дахові котельні, реконструкція діючих котелень) і вузлів обліку газу, 
будівництво газопроводів низького, середнього та високого тиску;

•	 диспетчеризацію об’єктів газо-і теплопостачання різних рівнів — від підприємства 
до міста.

РЕГІОН, ТОВ
а/с 543-В, Київ-1, 01001, Україна

тел.: (044) 235 0307; факс: (044) 234 1188
e-mail: shelf@region.if.ua

www.region.if.ua

Компанія РЕГІОН — сервісне підприємство з 10-річним досвідом роботи у сфері 
надання широкого спектру послуг для підприємств нафтогазового комплексу України, 
Росії та Казахстану.

Основні види робіт:
•	 буріння нафтогазових свердловин;
•	 поточний і капітальний ремонт свердловин;
•	 освоєння свердловин за допомогою азотної установки;
•	 інтенсифікація притока флюїдів:

 – гідророзрив пласта, у т. ч. з використанням кислоти;
 – кислотна обробка за допомогою установки колтюбінг;
 – тампонажні послуги.
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РОБІКОН, НВП, ТОВ
просп. Московський, 23 
Київ, 04073, Україна
тел.: (044) 586 2633
факс: (044) 586 2634
e-mail: info@robikon.com
www.robikon.com

ТОВ «НВФ «Робікон» займається розробкою та виробництвом:
•	 фільтрів-сепараторів газу ФСГ;
•	 фільтрів для очистки імпульсного газу;
•	 підігрівачів ПГВТ;
•	 побутових фільтрів ФГ;
•	 фільтрувальних елементів ФТП;
•	 блоків очистки і осушки природного газу;
•	 осушувачів газу ОДГ;
•	 вимірювальних трубопроводів ИТСУ, звужуючих пристоїв УСБ-Ф та ДКС;
•	 комплектів прямих дільниць до УЗЛ;
•	 фільтрів одоранта та ін. спец. фільтрів;
•	 технологічних ємностей для ГРС, КС та ін. об’єктів.

РОЗУМНИЙ ДІМ, ТОВ 
вул. Сирецька, 31
Київ, 04073, Україна
тел./факс: (044) 502 8491
e-mail: project@rozumdim.com.ua
www.kloepper-therm.com.ua

Профільна спеціалізація компанії — електричні системи обігріву ТМ Kloepper therm.
Ми надаємо послуги з розробки, проектування, виробництва, реалізації, постачання, 

монтажу та сервісного обслуговування систем опалювання та їх комплектуючих елементів.
З моменту утворення в 1928 році компанія Klöpper-Therm дотримується політики 

глобального інноваційного розвитку. На даний момент ми по праву вважаємося 
командою висококваліфікованих фахівців в сфері електричних нагрівальних систем.

РОКСТЕК УА, ТОВ
вул. Перемоги, 9
Київ, 03170, Україна
тел./факс: (044) 536 1554
тел.: (044) 227 4941
e-mail: roxtec_ua@ukr.net
roxtec_ua@mail.ru
www.roxtec.ua, www.roxtec.com     

Roxtec — це спеціалізовані кабельні та трубні проходки, проходки для 
високовольтних шин та інших провідників різних форм та розмірів, з використанням 
технології «Мультидіаметр».

Система проходки Roxtec включає в себе: 
•	 герметичність (вода, газ, пил, гризуни, комахи);
•	 захист від вогню;
•	 захист від взриву та тиску;
•	 вібростійкість, звуко- та теплоізоляцію;
•	 захист від електромагнітних та радіоперешкод.
Вся продукція сертифікована в Україні!

САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ, КОМПАНІЯ
вул. Борщагівська, 125

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

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

Компанія «Saturn Data International» є одним з провідних системних IT інтеграторів 
України.

Компанія входить до Українського союзу промисловців і підприємців, Національного 
газового союзу України, Європейського ділового конгресу, Клубу лідерів якості України, 
ряду інших об’єднань та організацій. Компанія має сертифікат ІSO 9001:2008, наданий 
DQS (Німеччина). Компанія визнана Лауреатом 15-го Українського національного 
конкурсу якості по Моделі EFQM (2010), нагороджена пам’ятним знаком УСПП «Гордість 
нації» (2012).

Нашими партнерами є: Siemens, R&M, Rittal, Industronic, Dräger, Phoenix Contact та 
інші відомі світові лідери.

Напрямки діяльності Компанії:
•	 впровадження алкотестерів Dräger, Alcotest 6510/6810 для служб наркології, 

ДАІ, медичних служб та служб безпеки підприємств всіх галузей промисловості, 
Alcotest 3000 для індивідуального використання, Interlock XT для блокування 
замка запалювання автомобіля у випадку алкогольного сп’яніння водія; 

•	 системи промислового гучномовного зв’язку Industronic;
•	 поставка захисних транспортних кейсів класу захисту IP67; 
•	 поставка захищених ноутбуків і моніторів, планшетних та кишенькових 

промислових комп’ютерів;
•	 побудова інформаційних систем та мереж (СКС, ЛОМ, ЦОД, системи контролю 

доступу, відеоспостереження);
•	 комплексні системи управління технологічними процесами ряду підприємств. 

СЕРВІС КІНГ, ТОВ
вул. Рилєєва, 10-А, оф. 227

Київ, 04073, Україна
тел.: (044) 466 6416

e-mail: servicekingrigs@gmail.com

Компанія СЕРВІС КІНГ є ексклюзивним представником заводу-виробника бурового 
обладнання SERVICE KING MANUFACTURING, США.

СЕРВІС ОЙЛ, ТОВ
вул. Юрія Коцюбинського, 14, оф. 8

Київ, 04053, Україна
тел./факс: (044) 486 2622

тел.: (044) 486 2621
e-mail: serviceoil@i.ua

Українська нафтосервісна компанія ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» є дочірнім підприємством 
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» — Республіка Білорусь.

Компанія спеціалізується на наданні сервісних послуг для підприємств нафто-
газового комплексу, а саме проведенні бурових робіт, капітальному ремонті свердловин, 
гідравлічному розриві пласта, колтюбінгових технологіях, інтесифікаційній роботі.
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СИГНАЛ, ЭПО
Энгельс-19, Саратовская обл.
413119, Россия
тел.: +7 8453 761 111
+7 8453 751 700
e-mail: marketing@eposignal.ru
www.eposignal.ru

Група компаній «Сигнал» — бізнес-група, що динамічно розвивається, спеціалі-
зується на промисловому виробництві приладової продукції та газового обладнання. 
ТОВ «Сигнал» успішно розвиває такі основні напрямки під час розробки та виробництва 
газового обладнання: газорегулююче обладнання та запірна газова арматура, вимі-
рювальне газове обладнання та опалювальне газове обладнання.

СКС, ГК 
СЕРВІС КРІПЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН, ГК

УКРСКС, ТОВ

просп. Ак. Палладіна, 34, оф. 407
Київ, 03680, Україна  
тел.: (044) 383 1549, (044) 383 1548
факс: (044) 222 6160
e-mail: mail@sks-gk.com
www.sks-gk.com

ГК «СКС» є лідером в галузі розробки і впровадження ексклюзивних технологій 
кріплення обсадних колон, виробництва спеціальних тампонажних матеріалів та 
надання комплексу сервісних послуг при цементуванні нафтових і газових свердловин. 
Ми — піонери в галузі розробки і впровадження нових передових технологій 
цементування свердловин в геологічних розрізах підвищеної складності, автори 
Розширних тампонажних матеріалів (РТМ), нами налагоджене масове виробництво 
ексклюзивних якісних тампонажних матеріалів.

СМІТ ЮКРЕЙН, ДП
вул. Фрунзе, 225, оф. 203
Полтава, 36008, Україна
тел.: (0532) 509 663
факс: (0532) 506 363
e-mail: reception@smith-ukraine.com
www.smith-ukraine.com

ДП «СМІТ ЮКРЕЙН» працює на нафтогазовому ринку України з 2005 року. Компанія 
постачає нафтогазове обладнання та надає наступні послуги:

•	 інтегроване управління проектами (ІУП);
•	 буріння та капітальний ремонт свердловин;
•	 відбір керна;
•	 долотний сервіс;
•	 оренда ГВД, турбобурів та іншого обладнання;
•	 інженерний супровід проектів.
Використання високотехнологічного обладнання, що постачається, та досвід техніч-

них спеціалістів Компанії, дозволили Замовникам досягти високих показників в бурінні.

СОВРЕМЕННАЯ АЗС, Інформаційно-
аналітичне видання

вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 304
Київ, 04080, Україна

тел.: (044) 494 2530; факс: (044) 494 1353
e-mail: subscription@upeco.com

www.sovazs.com

Современная АЗС — єдине на території країн СНД інформаційно-аналітичне 
видання про нові технології, правильну експлуатацію, обладнання, проектування, 
безпеку, страхування, юридичну практику, дизайн АЗС.

СПЕЦБУДКОМПЛЕКТ
вул. Чапаєва, 69-А, Кременчук

Полтавська обл., 39600, Україна
тел./факс: (0536) 79 12 14
e-mail: ssk1ukr@yandex.ru 

www.sskr.ru, www.sskr.com.ua

Виробництво шаф автоматики, шаф керування, утеплених шаф, вибухозахищених 
шаф, антивандальних шаф, всепогодних шаф, термошаф, кожухів захисних, опера-
торських пультів управління, клемних коробок, шаф з обігрівом.

Постачання і продаж сполучної і запірної арматури для контрольно-вимірювальних 
приладів і автоматики, Hy-Lok Corporaion. Трубопровідна арматура високого тиску, 
запірно-регулюючі пристрої, фітинги.

СПІЛКА БУРОВИКІВ УКРАЇНИ
вул. Анрі Барбюса, 9, Київ, 02192, Україна

тел.: (095) 807 6685
(097) 489 7357, (044) 515 7695

e-mail: burinnja@ukr.net
vdovichenkoai@gmail.com

www.burinnja.com.ua

Наукові дослідження, розробки та впровадження у виробництво новітніх засобів з 
техніки, технології та організації бурових робіт.

Виготовлення бурового обладнання, інструменту та приладів для буріння 
свердловин.

Підготовка фахівців бурової справи за міжнародними стандартами.

ТЕГАС, Промислова група
пр-т Репина, 20, оф. 43

Краснодар, 350051, Россия
тел.: +7 861 299 0909
факс: +7 861 279 0609

e-mail: info@tegas.ru
www.tegas.ru

Промислова група «ТЕГАС» є провідним виробником компресорної техніки і газо-
роздільного обладнання, виготовляє азотні станції типу СДА, НДА. Випускаються 
установки в різних варіантах виконання: в цеховому виконанні, пересувні азотні станції 
на шасі КАМАЗ, УРАЛ, МЗКТ, в блочно-модульному виконанні, на полозках.
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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 та впровадження технологічних рішень в нафтогазовому комплексі: 
будівництво, реконструкція, модернізація, розробка та впровадження комплексних 
систем автоматизації та безпеки об’єктів ПЕК. Виконання вишукувальних, діагностичних 
робіт, оцінка стану магістральних трубопроводів та нафтогазового обладнання. 

ТЕРМІНАЛ: НАФТОВИЙ ОГЛЯД, 
Аналітичний журнал 
вул. Фрунзе, 40-Г, пов. 2
Київ, 04080, Україна
тел.: (044) 224 6839; факс: (044) 234 6847
e-mail: oil@ukroil.com.ua
www.oilreview.kiev.ua

«ТЕРМІНАЛ: нафтовий огляд» видається з 2000 року та присвячений паливно-
енергетичному комплексу України та зарубіжжя. В ньому відображаються найважливіші 
події у сфері добування, переробки та транспортування нафти й газу, виробництва 
та реалізації нафтопродуктів, висвітлюються аспекти правового регулювання ПЕК, 
проблеми якості, екології, енергозбереження, проводиться аналіз ринкових ризиків 
з прогнозуванням розвитку цінової ситуації.

ТЕХКОМПЛЕКТ-КИЇВ, ДП
вул. В. Хвойки, 21, оф. 620
Київ, 04655, Україна 
тел.: (044) 586 5320; факс: (044) 586 5321
e-mail: tk-kiev@tk-kiev.com.ua
www.tk-kiev.com.ua 

Системи електрообігріву трубопроводів і резервуарів на основі гріючих кабелів 
RAYCHEM для захисту трубопроводів від замерзання та підтримки технологічних 
температур до 400 °С. Обладнання сертифіковано і дозволено до застосування у вибу-
хонебезпечних зонах.

Високоякісні термоусаджувальні кабельні муфти RAYCHEM на низькі та середні 
напруги. Гільзи, наконечники, інструмент кабельний.

Обмежувачі напруги в мережі низької, середньої і високої напруг.

ТЕХНІКС, ПБП
вул. Жовтнева, 54, оф. 407
Полтава, Україна
тел./факс: (053) 259 2350
e-mail: texniks@svitprom.com
www.tehniks.org

Геологорозвідувальні роботи; видобуток природного газу, конденсату та нафти 
і підготовка їх до транспортування; буріння та капітальний ремонт свердловин.

ТЕХПРИЛАД, НВП, ТОВ
пров. Куренівський, 4/9

Київ, 04073, Україна
тел.: (044) 467 2630
факс: (044) 467 2644

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

Імпортер та офіційний представник в Україні низки провідних європейських 
виробників трубопровідної арматури, яка широко застосовується в нафтогазовій 
промисловості та енергетиці.

Дискові поворотні затвори з потрійним ексцентриситетом, клинові та шиберні 
засувки, кульові крани, сідельні та шлангові запірні та регулюючі клапани, регулятори 
тиску, рівня та температури, обладнання для збору та відводу конденсату, тощо. 

Стандарти API, ASME, DIN та ін.

ТОРГІНДУСТРІЯ, ТОВ
пров. Шевченка, 20

Полтава, 36007, Україна 
тел.: (093) 358 3555, (066) 877 2611

тел./факс: (0532) 509 913
e-mail: torgind@gmail.com, torgind@mail.ru

www.torgind.com

Спеціалізується на організації поставок нафтопромислового обладнання та запасних 
частин в Україну та країни СНД. Централізоване забезпечення потреб підприємств, що 
спеціалізуються на бурінні, підземному і капітальному ремонті свердловин. Оренда та 
ремонт бурового обладнання.

ТУТКОВСЬКИЙ, Група компаній
вул. Дубровицька, 28, Київ, 04114, Україна

тел.: (044) 390 2130; факс: (044) 390 2131
e-mail: office@tutkovsky.com

www.tutkovsky.com

TUTKOVSKY об’єднує два виробничих підприємства та вищий навчальний заклад, 
який реалізує освітні програми та проводить науково-дослідні роботи. Заводи Групи 
виробляють геофізичне і геологорозвідувальне обладнання, у т. ч. вагон-будинки 
(понад 100 варіантів) та модульні і каркасні споруди. Продукція заводів постачається 
до Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Канади, Росії, Туркменістану та Узбекистану.

TUTKOVSKY надає послуги з пошуку, розробки та впровадження геологорозвідуваль-
них технологій, виробництва геофізичної апаратури і геологорозвідувального обладнан-
ня, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для сервісних геологорозвідуваль-
них і видобувних компаній, здійснює відповідний інжиніринговий супровід і консалтинг. 

Інтегровані рішення TUTKOVSKY для клієнтів сервісних і видобувних компаній: 
консалтинг; забезпечення замовників технологіями і сучасним обладнанням провідних 
світових компаній; cтворення передових технологій і виробництво обладнання на 
замовлення клієнтів; виробництво геофізичних приладів для дослідження нафтогазових 
свердловин; виробництво геологорозвідувального обладнання; обладнання для 
нафтовидобувних компаній: вагон-будинки, модульні і каркасні споруди; охорона 
навколишнього середовища; навчальні програми, інформаційні проекти та тренінги.

TUTKOVSKY готовий надавати дистриб’юторські послуги виробникам геофізичної 
техніки і геологорозвідувального обладнання.
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УКРАВТОГАЗ, Дочірнє підприємство 
Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України»
вул. Григоровича–Барського, 2
Київ, 03134, Україна
тел.: (044) 461 2811
тел.: факс: (044) 461 2868
e-mail: main.uag@naftogaz.net
www.ukravtogaz.com

Реалізація стисненого природного газу (метану) в якості моторного палива через 
одну із найбільших у Європі мереж автомобільних газонаповнювальних компресорних 
станцій (АГНКС) проектною потужністю 683 млн. куб. на рік. 

УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИКА
e-mail: uaenergy@gmail.com
www.ua-energy.org

«Українська енергетика» (www.ua-energy.org) є унікальною платформою, створеною 
аналітичним центром «DiXi Group». Щодня сайт публікує новини енергетичної сфери, 
аналітичні записки, статті та матеріали зарубіжних експертів та науковців, анонси та 
репортажі з ключових подій галузі, інтерв’ю та коментарі експертів. Він має декілька 
спеціальних проектів, а рік тому став доступним у англомовній версії.

УКРМАШТЕХТОРГ, ТОВ
вул. Вишгородська, 14
Київ, 04074, Україна
тел.: (095) 678 2487

Спеціалізується на організації поставок нафтопромислового устаткування і запасних 
частин в Україну та країни СНД. Централізоване забезпечення потреб підприємств, що 
спеціалізуються на бурінні, підземному і капітальному ремонті свердловин.

УКРНАФТА, ПАТ
пров. Несторівський, 3-5
Київ, 04053, Україна
тел.: (044) 503 1003
факс: (044) 506 1199
e-mail: press@ukrnafta.com
www.ukrnafta.com

Розробка і експлуатація нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, розвіду-
вальне і експлуатаційне буріння свердловин, попередження і ліквідація відкритих 
нафтових і газових фонтанів, переробка газу. Нафта для нафтопереробних заводів, 
сухий і скраплений газ, стабільний бензин. Реалізація паливно-мастильних матеріалів 
через власну мережу АЗС.

УКРНАФТОГАЗРЕМОНТ, ТОВ
пров. Малопанасівський, 4/7, оф. 110

Харків, 61052, Україна
тел./факс: (057) 712 1276

e-mail: ungr7@ukr.net

ТОВ «Укрнафтогазремонт» спеціалізується на капітальному (підземному) ремонті 
нафтових і газових свердловин. При КРС проводяться ревізії НКТ, ФА; гідроізоляційні 
роботи; роботи з інтенсифікації видобутку вуглеводню; установка тампонажних мостів; 
монтажні роботи. 

ТОВ «Укрнафтогазремонт» здійснює видобуток газу і газового конденсату та має ліцен-
зію на пошук (розвідку) корисних копалин та на природний газ за неурегульованим тарифом. 

УКР-СНАБ, ТОВ
вул. Малинська, 18, Київ, 03164, Україна

тел./факс: (044) 221 2864
e-mail: ukrsnab.head.office@gmail.com

www.ukrcnab.uaprom.net

ТОВ «УКР-CНАБ» є провідним дистриб’ютором газового обладнання. Ми спе-
ціалізуємося на поставках з Євросоюзу гнучких труб для газу, трубопровідної арматури, 
газорегуляторного обладнання, фільтрів і інструментів. «УКР-СНАБ» має тісні зв’язки 
з  виробниками продукції та налагоджену логістику, що дозволяє нам задовольняти 
потреби клієнтів у мінімальний термін за прийнятними цінами і гарантувати стабільно 
високу якість продукції.

УКРТРАНСГАЗ, ПАТ
Кловський узвіз, 9/1, Київ, 01021, Україна
тел.: (044) 254 3154; факс: (044) 461 2095

e-mail: press@utg.ua
www.utg.ua

Транспортування природного газу споживачам України; транзит газу через тери-
торію України; зберігання природного газу в підземних сховищах; будівництво, 
експлуатація, реконструкція і сервісне обслуговування магістральних газопроводів 
і об’єктів на них; науково-дослідні, конструкторські і проектні роботи в галузі транс-
портування і зберігання газу.

УКРТРАНСНАФТА, ПАТ
вул. Кутузова, 18/7, Київ, 01133, Україна
тел.: (044) 201 5701; факс: (044) 201 5778

e-mail: office@ukrtransnafta.com
www.ukrtransnafta.com

ПАТ «Укртранснафта» — національний оператор системи магістральних нафтопро-
водів (МН) України, що забезпечує постачання нафти на НПЗ України та її транзит до 
країн Європи.

Система МН України: загальна довжина 4767,1 км; пропускна спроможність 
114  млн.  т нафти на рік (вхід); 56,3 млн. т (вихід); 51 НПС; резервуарний парк понад 
1 млн. м³, комплекс технологічних і електротехнічних споруд.

Товариство володіє Морським нафтовим терміналом «Південний», який може прий-
мати танкери дедвейтом до 150 тис. т нафти при максимальній осадці судна до 13,8 м. 
Потужність терміналу — 14,5 млн. т/рік з можливістю розширення до 45 млн. т/рік.

ПАТ «Укртранснафта» в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед партнерами 
з прийому нафти, її транспортування і своєчасної передачі споживачам. 
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УКРТРУБОІЗОЛ, НВП
вул. Заводська, 2, с.м.т. Меліоративне, Новомосковський р-н
Дніпропетровська обл., 51217, Україна
тел.: (056) 736 2475; тел./факс: (056) 736 2564
e-mail: office@uti.ua
www.ukrtruboizol.com

•	 Зовнішня антикорозійна ізоляція труб екструдованим поліетиленом, поліуретаном;
•	 Внутрішня антикорозійна, абразивостійка, гладкісна епоксидна ізоляція труб;
•	 Відновлення та реставрація труб, що були у вжитку;
•	 Розробка та виготовлення ліній ізоляції;
•	 Постачання труб та комплектуючих матеріалів трубопроводів.

ФАБРІКАНТ.ЮА, ТОВ
вул. Дегтярівська, 53-А, оф. 310, Київ, 03113, Україна
тел.: (044) 393 9536, (044) 393 9537, (044) 594 8999
e-mail: info@fabrikant.ua
www.fabrikant.ua

Fabrikant.ua — це електронний торгівельний майданчик для організації торгів та 
закупок в режимі он-лайн. Співпраця з Fabrikant.ua забезпечує прозорість та ефектив-
ність торгових процедур, можливість пошуку нових постачальників та ринків збуту.

Всім учасникам та відвідувачам виставки пропонується безкоштовний тестовий 
доступ на 1 місяць (виробникам продукції — на 6 місяців). 

Реєструйтесь на www.fabrikant.ua!

ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ, Державне 
акціонернетовариство, ПАТ 
просп. Кірова/пров. Совнаркомівський, 52/1
Сімферополь, АРК, 95000, Україна
тел.: (0652) 773 458; факс: (0652) 773 434
e–mail: office@gas.crimea.ua
www.blackseagas.com

Пошуково-розвідувальне буріння в межах Чорного та Азовського морів, будів-
ництво морських стаціонарних платформ, підводних трубопроводів, обладнання і роз-
робка родовищ нафти та газу, транспортування добутої продукції споживачам, а також 
підземне зберігання газу.

ЭКСПОЗИЦИЯ НЕФТЬ ГАЗ, Журнал
Генеральний офіс:
ул. Мира, 3/14, оф. 145, Набережные Челны
а/я 6, 423809, Республика Татарстан, Россия
тел.: +7 8552 384 947, +7 8552 385 126
Адреса представництва:
ул. Народного ополчения, 38/3, оф. 212, Москва, Россия
тел.: +7 (499) 681 0425
e-mail: ildar@expoz.ru
www.runeft.ru

Экспозиция Нефть Газ — спеціалізований науково-технічний журнал про нафту і газ 
в Росії і країнах СНД, що входить до переліку ВАК. Єдиний в Росії та СНД журнал, який 
готує і представляє звіти у вигляді візитівок і фотографій після виставок.

Наклад журналу — 10 000 примірників. Журнал розповсюджується за передплатою 
та на виставках РФ і СНД.

ЭКС-ФОРМА, ПКФ
ул. Школьная, 13, с. Березина Речка

Саратовская обл., 410512, Россия
тел./факс: +7 8452 507 803, +7 8452 522 131

www.exform.ru

ПКФ «Экс-Форма» є розробником і виробником широкого спектру промислово-
го газового обладнання для природного і скрапленого газу, у тому числі: регуляторів 
тиску, клапанів скидних і відсічних, фільтрів газу, кульової запірної арматури, газоре-
гуляторних пунктів шафових і блокових, транспортабельних котелених установок, що 
допомогло підприємству стати одним з найбільших постачальників продукції на ринки 
РФ і ближнього зарубіжжя.

ЭЛИКОМ, НПФ 
ул. 8 Марта, 12/2, Уфа

Республика Башкортостан, 450005, Россия
тел.: +7 3472 293 4928; факс: +7 3472 293 4929

e-mail: elicom@ufanet.ru
www.npf-elicom.ru

Розробка, проектування та поставка сучасних реєструючих каротажних систем для 
геофізичних підприємств нафтогазового сервісу та рудної промисловості. Основною 
продукцією, що випускається, є «Лабораторія каротажна ГИК1» — повнофункціональна 
система реєстрації данних геофізичних досліджень свердловин з  універсальним 
програмним забезпеченням. ГИК1 виготовляється на базі реєстратора нового 
покоління «Вулкан 6» з програмним управлінням усіма функціями та розширеними 
можливостями адаптації до свердлової апаратури різного типу.

ЮСЕЙС СА, Представництво в Україні
вул. Нижній Вал, 7-9, Київ, 04071, Україна

тел./факс: (044) 500 8357
e-mail: marketing@useissa.ch

www.useissa.ch

•	 Висококваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи в нафтогазовій про-
мисловості в Україні та країнах ближнього зарубіжжя.

•	 Сервісні послуги з розвідувального та експлуатаційного буріння «під ключ» 
нафтових та газових свердловин будь-якої складності (у тому числі, похило-
спрямованих, з горизонтальним закінченням).

•	 Сервісні послуги з капітального ремонту свердловин.
•	 Сервісні послуги з відбору керну.
•	 Повторне розкриття пласта, збільшення дебіту свердловини за допомогою колтюбінгу.
•	 Інженерний супровід та консалтинг при бурінні свердловин.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД, ПАТ
вул. Ворошилова, 83-А, Ямпіль
Вінницька обл., 24500, Україна

тел.: (04336) 201 104; факс: (04336) 21 949
e-mail: promtech@ukrpost.ua

www.jpz.com.ua 

Лічильники газу побутові з електронним відліковим пристроєм, температурним 
корек-тором, захистом від дії магнітних полів та можливістю дистанційного зняття показів 
типорозмірів: G1 ЕГЛ-Т-м, G1,6 ЕГЛ-Т-м, G2,5 ЕГЛ-Т-м, G4 ЕГЛ-Т-м, G6 ЕГЛ-Т-м, G10 ЕГЛ-Т-м.

Лічильники газу побутові РЛ типорозмірів: G2,5 РЛ, G4 РЛ, G6 РЛ, G10 РЛ.
Газові фільтри-відстійники ФВГП фланцеві і різьбові: G ½, G ¾, G 1¼.
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перелік еспонентів За номенклатурою
Розвідка нафтових та газових родовищ: 
обладнання, технології, послуги
ATK
AVA/NEWPARK
BAUER-KOMPRESSOREN 
CADOGAN PETROLEUM PLC
ENI
EXALO DRILLING 
FUGRO OCEANSISMICA 
GEO ALLIANCE GROUP
GWDC
NAFTA A.S.
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT 
TIANJIN DFXK PETROLEUM
БЕЛОРУСНЕФТЬ
БУРОВА ТЕХНІКА
ВЕЗЕРФОРД
ВЕЛТЕК ОЙЛФІЛД СЕРВІСЕС (УКРАЇНА)
ВІКОІЛ ЛТД
ДІАМЕНТ
ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА
ЗОНД
НАДРА
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
ПЕРВыЙ БУРОВОЙ ПОРТАЛ
ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ 
ПОЛІМЕР
ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ
РЕГІОН
РОЗУМНИЙ ДІМ
СЕРВІС ОЙЛ
СМІТ ЮКРЕЙН
ТЕХНІКС
ТУТКОВСЬКИЙ
ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ
ЮСЕЙС СА 

Буріння, роботи зі свердловинами: 
обладнання, технології, послуги
AVA/NEWPARK
BAUER-KOMPRESSOREN 
BILCO TOOLS 
CADOGAN PETROLEUM PLC
CONFIND SRL
DRILL-TEK MWD SERVICES LTD.
ENI
GEO ALLIANCE GROUP
GWDC
KINGDREAM PUBLIC LIMITED COMPANY
NAFTA A.S.
NATIONAL OILWELL VARCO
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES
RG PETRO-MACHINERY (GROUP)
TIANJIN DFXK PETROLEUM
АРСЕНАЛ
БЕЛОРУСНЕФТЬ
БУРОВА ТЕХНІКА
ВЕЗЕРФОРД
ВЕЛТЕК ОЙЛФІЛД СЕРВІСЕС (УКРАЇНА)
ГЕО УЕЛЛ СЕРВІСЕЗ
ДІАМЕНТ
ДІ-ПІ СЕРВІС

РОЗУМНИЙ ДІМ
УКРТРАНСГАЗ 
ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ

Підготовка та переробка 
природного газу та конденсату
BAUER-KOMPRESSOREN 
CADOGAN PETROLEUM PLC
CONFIND SRL
ENI
GEO ALLIANCE GROUP
HEAT-GAZGEP KFT.
NAFTA A.S.
TIANJIN DFXK PETROLEUM
МІКРОЛ
МОТОР СІЧ
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
РОБІКОН
РОЗУМНИЙ ДІМ

Розподіл природного газу, газові мережі
BAUER-KOMPRESSOREN 
ENI
HEAT-GAZGEP KFT.
БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦІЯ
ДСТ ЛО ГРУП
ІТАЛГАЗ
ІТГАЗ-УКРАЇНА
МІКРОЛ
МОТОР СІЧ
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
ПРОМПРИЛАД
РОБІКОН
СИГНАЛ
ТЕГАС
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 
УКР-СНАБ

Трубопроводи: обладнання та обслуговування 
BAUER-KOMPRESSOREN 
ENI
ROSEN EUROPE B.V.
ЄВРО-БУС
ІМЕСТ-ПЛЮС
МІКРОЛ
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIAЛIВ
ПОЛІМЕР
РОБІКОН
РОЗУМНИЙ ДІМ
ТЕХКОМПЛЕКТ-КИЇВ
УКРТРАНСГАЗ
УКРТРАНСНАФТА
ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ

Трубопровідна та запірна арматура: 
обслуговування і ремонт
CADOGAN PETROLEUM PLC
ENI
АЛЬФА-ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ
АПАУ
БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА
ІМЕСТ-ПЛЮС
ІТАЛГАЗ
НАСОСЕНЕРГОПРОМ

НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIAЛIВ
ПРИЛАД ІМПЕКС АВТОМАТИЗАЦІЯ
ПРОМПРИЛАД
РОЗУМНИЙ ДІМ
СИГНАЛ
СПЕЦБУДКОМПЛЕКТ
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 
ТЕХПРИЛАД
УКР-СНАБ
УКРТРАНСГАЗ
УКРТРУБОІЗОЛ
ЭКС-ФОРМА

Обладнання, прилади та послуги 
для нафтової промисловості
CONFIND SRL
GREATWALL DRILLING COMPANY
HEAT-GAZGEP KFT. LTD
INDUSTRIE UND DICHTUNGSTECHNIK 
KROHNE 
LANXIANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO
NATIONAL OILWELL VARCO
ROSEN EUROPE B.V.
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT
TIANJIN DFXK PETROLEUM
WUZHOU VALVE 
АЛЬФА-ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ
ВЕЗЕРФОРД
ВЭЛАН
ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦІЯ
ГСА-УКРАЇНА
ЕНЕРГООБЛІК 
ЕНЕРГОПРОМСОЮЗ
ЄВРО-БУС
ІМЕСТ-ПЛЮС
КАЛЬФРАК ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА
КЕРХЕР
КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ-УКРАИНА
ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ 
ПРОМПРИЛАД
РЕГІОН
СМІТ ЮКРЕЙН
ТОРГІНДУСТРІЯ
УКРМАШТЕХТОРГ
УКРТРУБОІЗОЛ
ЮСЕЙС СА

Обладнання, прилади та послуги  
для газової промисловості
LANXIANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO
NATIONAL OILWELL VARCO
ROSEN EUROPE B.V.
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT
WUZHOU VALVE CO.
АЛЬФА-ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ
АНАЛИТПРИБОР
ВЭЛАН
ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦІЯ
ГСА-УКРАЇНА
ЕНЕРГООБЛІК 
ЄВРО-БУС
ІТАЛГАЗ
ІТГАЗ-УКРАЇНА
КЕРХЕР
КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ-УКРАИНА

ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА
ЗОНД
КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД
МІКРОЛ
НАДРА
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
ПАЙЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ
ПАКЕР
ПЕРВыЙ БУРОВОЙ ПОРТАЛ
ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ 
РЕГІОН
РОЗУМНИЙ ДІМ
СЕРВІС КІНГ
СЕРВІС ОЙЛ
СКС
СМІТ ЮКРЕЙН
ТЕХНІКС
УКРНАФТОГАЗРЕМОНТ
ЭЛИКОМ
ЮСЕЙС СА

Розробка морських і сухопутних нафтогазових 
родовищ: обладнання, технології, послуги
ATK
BAUER-KOMPRESSOREN 
CADOGAN PETROLEUM PLC
ENI
FUGRO OCEANSISMICA 
GWDC
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT
БЕЛОРУСНЕФТЬ
ВЕЗЕРФОРД
ВЕЛТЕК ОЙЛФІЛД СЕРВІСЕС (УКРАЇНА)
ГЕО УЕЛЛ СЕРВІСЕЗ
ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА
НАДРА
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ
ПОЛІМЕР
ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ
РЕГІОН
РОЗУМНИЙ ДІМ
УКРНАФТА
УКРНАФТОГАЗРЕМОНТ
ЮСЕЙС СА

Видобуток нафти та газу
GEO ALLIANCE GROUP
БЕЛОРУСНЕФТЬ
ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ
ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ

Зберігання нафти, нафтопродуктів, 
природного газу
CONFIND SRL
ENI
HEAT-GAZGEP KFT.
NAFTA A.S.
ROSEN EUROPE B.V.
МІКРОЛ
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
РОБІКОН
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перелік торгових марокМОТОР СІЧ
ПРОМПРИЛАД
РЕГІОН
РОБІКОН
СИГНАЛ
ТОРГІНДУСТРІЯ
УКР-СНАБ
УКРТРУБОІЗОЛ
ЭКС-ФОРМА
ЮСЕЙС СА
ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД

Компресори та насоси
BAUER-KOMPRESSOREN
HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
МЕТАН-ТЕХНОСЕРВІС
НАСОСЕНЕРГОПРОМ

Аналізатори, оцінка ризиків 
та забезпечення надійності
CADOGAN PETROLEUM PLC
ENI
FUGRO OCEANSISMICA 
GWDC 
HONEYWELL ANALYTICS
ROSEN EUROPE B.V.
TIANJIN DFXK PETROLEUM
ВІКОІЛ ЛТД
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
ОРІОН
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 
УКРТРАНСГАЗ 

Контрольно-вимірювальні прилади, 
аналізатори
BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL
CHINT
CUBIC TM 
KROHNE
VEMM TEC MESSTECHNIK
АНАЛИТПРИБОР
ЕНЕРГООБЛІК
КУРС ВКФ
КУРС НВП
МІКРОЛ
ОРІОН
ЯМПІЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД

Промислове обладнання
ЕНЕРГООБЛІК 
МАШИНТЕХ
НАСОСЕНЕРГОПРОМ
ПРОМПРИЛАД
РАДМІРТЕХ
РОЗУМНИЙ ДІМ

Електрообладнання, кабельна продукція
ВЭЛАН 
ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ
РОЗУМНИЙ ДІМ
РОКСТЕК УА
ТЕХКОМПЛЕКТ-КИЇВ

АСУ, обчислювальні мережі
ДСМ-ТРЕЙД
ПРИЛАД ІМПЕКС АВТОМАТИЗАЦІЯ
САТУРН ДЕЙТА ИНТЕРНЕШНЛ

СПЕЦБУДКОМПЛЕКТ
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 

Системи безпеки 
HONEYWELL ANALYTICS
ЕНЕРГОПРОМСОЮЗ

Системи очистки та екологічного контролю
BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL
CADOGAN PETROLEUM PLC
ENI
FUGRO OCEANSISMICA 
HONEYWELL ANALYTICS
ВЕЗЕРФОРД
ЕКО-ЕКСПРЕС
ЕКОЛАЙН
ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА
МІКРОЛ
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
ПРИЛАД ІМПЕКС АВТОМАТИЗАЦІЯ
РОБІКОН
УКРТРАНСГАЗ 

Продукти нафтопереробки
BAUER-KOMPRESSOREN 
ENI 
GEO ALLIANCE GROUP
HEAT-GAZGEP KFT.
TIANJIN DFXK PETROLEUM
ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА
МІКРОЛ
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
НІКО ТРЕЙДІНГ
РОБІКОН
РОЗУМНИЙ ДІМ
УКРАВТОГАЗ
ФАБРИКАНТ.ЮА

Підготовка кадрів 
CADOGAN PETROLEUM PLC
ENI
TIANJIN DFXK PETROLEUM
ВЕЗЕРФОРД
ДІАМЕНТ
НАФТАГАЗСТРАХ
ПЕРВыЙ БУРОВОЙ ПОРТАЛ
ТУТКОВСЬКИЙ

Галузеві організації та установи
АСОЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО АРМАТУРОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
ДНТБ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ
КОМЕРЦІЙНА СЛУЖБА, ПОСОЛЬСТВО США В УКРАЇНІ
СПІЛКА БУРОВИКІВ УКРАЇНИ

Галузеві ЗМІ
CASPIAN ENERGY INTERNATIONAL MEDIA GROUP
ENERGY.НАФТА І ГАЗ
ЕНЕРГОБІЗНЕС
МИР АВТОМАТИЗАЦИИ
НАФТОПРОДУКТИ
НЕФТЕРыНОК
ПСІХЄЯ
СОВРЕМЕННАЯ АЗС
ТЕРМІНАЛ: НАФТОВИЙ ОГЛЯД
УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИКА
ЭКСПОЗИЦИЯ НЕФТЬ ГАЗ

ТОРГОВА МАРК А КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ ЕКСПОНЕНТ

ACCUTEX Тайвань МАШІНТЕХ

ACL Італія ІТАЛГАЗ

ADLINK TECHNOLOGIES Тайвань САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ

ARI-ARMATUREN Німеччина ТЕХПРИЛАД

AVIA Польща МАШІНТЕХ

BAUER Німеччина BAUER-KOMPRESSOREN 

BELOTTI Італія МАШІНТЕХ

BW Швейцарія HONEYWELL ANALYTICS

C.A.T. GMBH Німеччина ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА

CALFRAC Канада, США КАЛЬФРАК ВЕЛЛ СЕРВІСИЗ УКРАЇНА

CANON Японія ДСМ-ТРЕЙД

CHINT Китай ZHEJIANG CHINT INSTRUMENT & METER 

CLEANTECH Канада КАЛЬФРАК ВЕЛЛ СЕРВІСИЗ УКРАЇНА

CLEANTECH FOAM Канада, США, Мексика КАЛЬФРАК ВЕЛЛ СЕРВІСИЗ УКРАЇНА

COILJET Канада, США КАЛЬФРАК ВЕЛЛ СЕРВІСИЗ УКРАЇНА

CONFIND Румунія CONFIND SRL

CTE Канада ПАЙЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ

CUBIC Китай WUHAN CUBIC OPTOELECTRONICS

D&L OIL TOOLS США ПАЙЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ

DE PALA Італія ІТАЛГАЗ

DESJOYAUX  Франція ЕКОЛАЙН

DRäGER Німеччина САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ

ELEKTROGAS Італія ІТАЛГАЗ

ENI Італія ENI

EXALO DRILLING Польща EXALO DRILLING 

EXTRON Тайвань МАШІНТЕХ

FERMAT Чехія МАШІНТЕХ

FIORENTINI Італія ІТАЛГАЗ

FLOWROX Фінляндія ТЕХПРИЛАД

FOCUS CNC Тайвань МАШІНТЕХ

GAS SOUZAN Іран ГСА-УКРАЇНА

GEO ALLIANCE Україна GEO ALLIANCE GROUP

GIULIANI ANELLO Італія ІТАЛГАЗ

GNC GALILEO Аргентина МЕТАН-ТЕХНОСЕРВІС

GWDC Китай GWDC

HAFI Австрія HAFI ENGINEERING & CONSULTING 

HERZ ЄС УКР-СНАБ

HONEYWELL ANALYTICS Швейцарія HONEYWELL ANALYTICS
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ТОРГОВА МАРК А КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ ЕКСПОНЕНТ

HY-LOK Південна Корея СПЕЦБУДКОМПЛЕКТ

INDUSTRONIC Німеччина САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ

J.A.BECKER AND SOHNE Німеччина НАСОСЕНЕРГОПРОМ

JPR AQVA Польща ЕКОЛАЙН

JS Китай TIANJIN DFXK PETROLEUM

JZ Китай KINGDREAM PUBLIC LIMITED COMPANY

KäRCHER Німеччина КЕРХЕР

KERUIGROUP Китай SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 

KLOEPPER THERM Німеччина РОЗУМНИЙ ДІМ

KR Китай SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 

LEISTRITZ Німеччина НАСОСЕНЕРГОПРОМ

MANKENBERG Німеччина ТЕХПРИЛАД

MINGZHU GROUP Китай УКРМАШТЕХТОРГ

MITSUBISHI ELECTRIC Японія МАШІНТЕХ

MOBIL Фінляндія, Франція, США НІКО ТРЕЙДІНГ

NADRA GROUP Україна НАДРА

NATURAL RESOURCES Україна GEO ALLIANCE GROUP

OCEAN TECHNOLOGY Тайвань МАШІНТЕХ

OKT TRAILER Туреччина ЄВРО-БУС

PALMARY Тайвань МАШІНТЕХ

PHOENIX CONTACT Німеччина САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ

PTV Чехія МАШІНТЕХ

R GAS Україна РОБІКОН

R&M Швейцарія САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ

RAYCHEM США ТЕХКОМПЛЕКТ-КИЇВ

REKA КABLE Фінляндія ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ

REMS ЄС УКР-СНАБ

RG Китай RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.

RIGID США ІМЕСТ-ПЛЮС

RITTAL Німеччина САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ

ROXTEC Швеція РОКСТЕК УА

SAMGAS Італія БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ

SHENKAI Китай SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT 

SIEMENS Німеччина САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ

STACKFRAC Канада, США PACKERS PLUS ENERGY SERVICES

SUNNEN США, Швейцарія МАШІНТЕХ

SWISSFLUID Швейцарія ТЕХПРИЛАД

TECE ЄС УКР-СНАБ

TECHNOLOGIES BY HONEYWELL Швейцарія HONEYWELL ANALYTICS

TORO DOWNHOLE TOOLS США ПАЙЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ

TS COMPUTERS Росія САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ

ТОРГОВА МАРК А КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ ЕКСПОНЕНТ

VALPRES Італія ТЕХПРИЛАД

VALVOSIDER Італія ТЕХПРИЛАД

VENIO Росія СИГНАЛ

VEXVE Фінляндія ТЕХПРИЛАД

WOMA Німеччина КЕРХЕР

WORKER Україна ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIAЛIВ

WORLD OIL TOOLS Канада ПАЙЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ

WUZHOU Китай WUZHOU VALVE 

ZWICK ARMATUREN Німеччина ТЕХПРИЛАД

БИЗОМ Україна ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIAЛIВ

БУЛАВА Росія ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ

ВЭЛАН Росія ВЭЛАН

ГКС Росія ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ

ЕНЕРГОПРОМСОЮЗ Україна ЕНЕРГОПРОМСОЮЗ

ЗОНД Україна КУРС

ИТСУ Україна РОБІКОН

ІТАЛГАЗ Україна ІТАЛГАЗ

КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ Росія, Італія КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ-УКРАИНА

КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНыЙ ЗАВОД Росія ТЕГАС

ОДГ Україна РОБІКОН

ОЗОМ Україна ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIAЛIВ

ОТМ Україна, Росія СКС

ПВХ-О Україна ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРIAЛIВ

ПОЖСПЕЦМАШ Україна ЕНЕРГОПРОМСОЮЗ

РДГБ Росія СИГНАЛ

РДГ-П Росія СИГНАЛ

РОБИКОН Україна РОБІКОН

РСГ СИГНАЛ Росія СИГНАЛ

РТМ Україна, Росія СКС

САМГАЗ Україна БТК-ЦЕНТР КОМПЛЕКТ

СТГ Росія СИГНАЛ

ТЕГАС Росія ТЕГАС

ТЕХНІКС Україна ТЕХНІКС

ТЕХНО Росія ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ

ТЭМС Росія ПЕРМНЕФТЕМАШРЕМОНТ

УСБ-Ф Україна РОБІКОН

ФСГ Україна РОБІКОН

ФТП Україна РОБІКОН

ЭКСПОКАБЕЛЬ Росія ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ

ЭКС-ФОРМА Росія ЭКС-ФОРМА

ЭТАЛОН Росія ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ
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LIst of exhIbItors aCCordIng to CountrIes
Austria
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 

Azerbaijan
CASPIAN ENERGY INTERNATIONAL MEDIA GROUP

Belarus
BELORUSNEFT

Canada
DRILL-TEK MWD SERVICES LTD.
NATIONAL OILWELL VARCO

China
CHINA PETROLEUM MACHINERY ASSOCIATION 
CHINT
CUBIC
GWDC
KINGDREAM PUBLIC LIMITED COMPANY
LANXIANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT 
TIANJIN DFXK PETROLEUM
WUZHOU VALVE 

Germany
BAUER-KOMPRESSOREN 
IIZ DR.-ING. BORIS FRENKEL
INDUSTRIE UND DICHTUNGSTECHNIK 
VEMM TEC MESSTECHNIK 

Hungary
HEAT-GAZGEP KFT.

Italy
AVA/ NEWPARK
ENI
FUGRO OCEANSISMICA 

Netherlands
ROSEN EUROPE B.V.

DSM-TRADE
DST LAW GROUP
ECOLINE
EKO-EKSPRES
ENERGOBUSINESS
ENERGOPROMSOYUZ
ENERGOUCHET 
ENERGY.OIL&GAS
ESTA WELL SERVICES UKRAINE
ETALON UKRINVEST
EURO BUS
FABRIKANT.UA
FIRST DRILLING PORTAL
GEO ALLIANCE GROUP
GEO WELL SERVICES
GSA-UKRAINA
IMEST PLUS
INSTITUTE FOR RENEWABLE ENERGY AT NAS OF UKRAINE
ITALGAZ
ITGAZ-UKRAINE
KäRCHER
KONOTOP VALVES PLANT
KROHNE
KURS, PCF
KURS, SPE
MACHENTECH
METAN-TECHNOSERVICE 
MICROL
MODERN PETROL STATION
MOTOR SICH
NADRA GROUP
NAFTAGAZSTRAKH
NAFTOGAZ OF UKRAINE
NAFTOPRODUKTY
NASOSENERGOPROM
NEFTERYNOK
NIKO TRADING
ODESSA FACTORY OF FINISHING MATERIALS
ORION
PILOT DRILLING TECHNOLOGIES
POLTAVA PETROLEUM COMPANY (PPC)
POLYMER
PROMPRYLAD

Poland
EXALO DRILLING 

Romania
CONFIND SRL

Russia
ANALITPRIBOR
ELICOM
EXFORMA
EXPOSITION OIL GAS
GAZPROM AVTOMATIZATSIYA
PAKER
PERMNEFTEMASHREMONT 
SIGNAL
TEGAS
VELAN

Slovakia
NAFTA A.S.

Switzerland
BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL
HONEYWELL ANALYTICS

UAE
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 

Ukraine
ALPHA-GАZPROMCOMPLECT
ARSENAL
ASSOCIATION OF INDUSTRIAL ARMATURE ENGINEERING
AUTOMATION WORLD
BTK-CENTER KOMPLEKT
BUROVA TECHNIKA
CADOGAN PETROLEUM PLC
CALFRAC WELL SERVICES UKRAINE 
CHORNOMORNAFTOGAZ
CORTEM-GORELTEX
DERZHZOVNISHINFORM
DIAMENT
DP-SERVICE

PRYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
PSYCHEA
RADMIRTECH
REGION
ROBIKON
ROXTEC UA
ROZUMNYI DIM
SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
SERVICE KING
SERVICE OIL
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 
SKS
SMITH UKRAINE
SPETSBUDKOMPLEKT
SSTL OF UKRAINE
TECHKOMPLEKT-KIEV
TECHNICS
TECHPRILAD
TEPLOENERGOСOMPLEСT 
TERMINAL: OIL REVIEW
TORGINDUSTRIYA
TUTKOVSKY GROUP
U.S. COMMERCIAL SERVICE, U.S. EMBASSY
UKRAINIAN ENERGY
UKRAUTOGAS
UKRMASHTEHTORG
UKRNAFTOGAZREMONT
UKR-SNAB
UKRTRANSGAZ 
UKRTRANSNAFTA
UKRTRUBOIZOL
UNION DRILLERS OF UKRAINE
USEIS SA 
VIKOIL LTD
WEATHERFORD UKRAINE
WELLTEC OILFIELD SERVICES (UKRAINE)
YAMPILSKYI PRYLADOBUDIVNYI ZAVOD
ZOND

USA
ATK
BILCO TOOLS 
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ALPHA-GАZPROMCOMPLECT, Gas equipment plant, LLC 
vul. Podilska, 40, Ternopil, 46020, Ukraine 
tel.: +38 (0352) 252 982, +38 (0352) 251 845
fax: +38 (0352) 520 128
e-mail: marketin@meta.ua 
www.alfa.te.ua

We offer facilities of container and cabinet types, gas-regulating stations for dwellings, 
gas metering units, gas filters, release valves, block valves, gas pressure regulators, fuel 
converters, transportable modular gas plants and biofuel boiler plants, equipment for 
biofuel boiler plants.

Our plant’s distinctive feature is quality. We cooperate with the leading Western 
(European) firms: German RMG, Aktaris, Italian — Tartarini, Fiorentini.

ANALITPRIBOR, FSUE SPA
ul. Babushkina, 3, Smolensk, 214031, Russia 
tel./ fax: + 7 4812 310 773, +7 4812 317 516
e-mail: info@analitpribor-smolensk.ru 
www.analitpribor-smolensk.ru 

Federal State Unitary Enterprise “Smolensk Production Association ANALITPRIBOR” is 
one of the leaders in Russia in the development and production of apparatus and systems 
for gas analysis. For 50 years it produces and supplies its products to oil and gas industries 
and such branches as oil chemistry, power engineering, transport and utilities, etc., both to 
Russia and CIS states, and abroad. 

The output includes instruments for maintaining safety rules (gas analyzers and signal 
systems for the control of poisons, flammable and combustible liquids and gases), and for 
technological processes and environmental control.      

ARSENAL, LTD
vul. 6-go Veresnia, 40-А
Kostiantynivka, Donetsk obl., 85113, Ukraine
tel.: +38 (06272) 20883, +38 (06272) 20998
+38 (06272) 27729, +38 (06272) 21929
e-mail: office@arsenal.dn.ua
www.arsenal.dn.ua

“Arsenal” company offers wide range of basic and specialized industrial chemical reagents 
for  the production of drilling fluids: potassium chloride (white and pink), structure-forming 
agent, filtrate reducers, lubricant additives, adulterants, inhibitors of clay and clay shales, 
antifoams, colmatants, stiffening regulators, reagents, acid bath, coagulants, hydrogen 
sulfide chemical scavengers, additives, bactericides and others reagents.  

ASSOCIATION OF INDUSTRIAL ARMATURE 
ENGINEERING OF UKRAINE
vul. Bozhenko, 86-B, of. 306
Kyiv, 03680, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 536 1253, +38 (044) 536 1254
е-mail: apau@apau.com.ua
www.apau.com.ua

ASSOCIATION OF INDUSTRIAL ARMATURE BUILDING OF UKRAINE is a voluntary unification 
of 16 leading armature building companies and organizations of Ukraine on the principles 

of confidence and common understanding with the aim to promote the development of 
national armature building, effective use of its economic potential, construction of a single 
scientific and technical policy, protection and representation of national manufacturers’ 
interests in governmental institutions, international organizations.

ATK
55 Thiokol Road, Elkton, Maryland, USA

tel.: +1 410 392 1223
fax: +1 410 392 1269

e-mail: john.arrell@atk.com
www.atk.com

ATK is a US aerospace and defense company, and the world leader in the production of 
propellant for solid propulsion, warheads and ammunition. ATK is bringing this propellant 
technology to the oil & gas market to improve production by stimulating wells using pressure. 

AUTOMATION WORLD, Magazine
PROFIT, Publishing House, LTD

vul. Stetsenka, 19, build. 54
Kyiv, 04128, Ukraine

tel.: +38 (044) 537 1996
fax: +38 (044) 499 2134

e-mail: info@aworld.com.ua
www.automationworld.com.ua

“Automation World” Magazine provides the complete information about automation 
systems and their components, as well as embedded computers and modules; solution 
design and equipment development; proven experience of industrial controls design and 
implementation at the different levels in any environments.

“Automation World” is:
•	 from 76 pages/issue;
•	 4 issues/year; 
•	 CD for subscribers in every issue.

AVA/NEWPARK
Via Salaria 1313, Italy

tel.: +39 068 856 111
fax: +39 068 889 363

e-mail: dcopetti@newpark.com
www.avaspa.it

Drilling fluid company.

BAUER-KOMPRESSOREN GMBH
Drygalski Allee, 37, D-81452

Munchen, Germany
tel.: +49 089 780 490

fax: +49 089 7804 9167
e-mail: industrie@bauer-kompressoren.de

www.bauer-kompressoren.de 

High pressure compressors manufacture. High pressure compressors for air and gases.
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BELORUSNEFT, Production Association
ul. Rogachevskaya, 9, Gomel, 246003, Belarus
tel.: +375 232 793 560, +375 232 793 211, +375 232 79 3309
+375 232 793 398; fax: +375 232 793 231
e-mail: n.demyanenko@beloil.gomel.by
library@beloil.by, i.fedorenko@beloil.by
www.beloil.by

Exploration and development of oil fields.
Drilling of oil and gas wells.
Production of oil and associated oil gas.
Capital building and oil field surface facilities construction.
Development of technical facilities for the automated oil production.
Research activities and engineering while applying new technologies in petroleum 

production process.

BILCO TOOLS LLC
107 Clendenning Road – Houma Air Base 
P.O.B. 9064, Houma, Louisiana 70361, USA
tel.: +1337 993 3559, +1 985 851 2240
fax: +1 985 872 6970
Contact person: Billy Coyle, President
e-mail: billy@bilcotools.com
www.bilcotools.com

Bilco Tools, Inc. has served the oil industry with innovative products since 1978 and 
provides the industry with a full line of dual handling tools, precision (no mark) spider 
elevators, down hole clean-up tools such as casing scrapers/brush tools, etc. In 2002, Shell 
requested Bilco Tools to design an improved riser well bore clean up tool line.

BTK-CENTER KOMPLEKT
vul. Polupanova, 21, of. 212, Kyiv, 04114, Ukraine
tel.: +38 (044) 221 6293; fax: +38 (044) 430 7422
e-mail: kiev@btk-center.com.ua
www.btk-kiev.uaprom.net, www.136251.ua.all.biz
www.btk-center.com.ua

Retail sale and wholesale of counters and gas pressure regulators under TM “Samgas”, as 
well as related products for the installation of gas equipment.

BUROVA TECHNIKA, LTD, RTE
bulv. Lesi Ukrayinki, 34, ent. 2, of. 46 
Kyiv, 01133, Ukraine
tel.: +38 (044) 353 9607; fax: +38 (044) 353 9608
e-mail: info@ntpbt.com
www.ntpbt.com

Research and technical enterprise Burova Technika is a leading Ukrainian service company, 
which performs works during construction and workover of oil and gas wells on the fields 
of Ukraine, offshore in the Sea of Azov and onshore in the Black Sea. RTE Burova Technika 
has skilled personnel, necessary equipment, proper permissions and licenses, as well as 
experience for implementation of project works and rendering the complex of engineering 
and technological services during construction of vertical, directional and horizontal wells.

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL
LIFE SAFETY DISTRIBUTION AG

Javastrasse, 2, Hegnau 8604, Switzerland
tel.: +41 044 943 4300; fax: +41 044 943 4398

e-mail: gasdetection@honeywell.com
www.gasmonitors.com

BW Technologies by Honeywell is a world leader in the gas detection industry through 
our commitment to providing customers with high performance, dependable portable 
and fixed products backed by exceptional customer service and support. BW Technologies 
designs, manufactures and markets innovative global gas detection solutions for a wide 
variety of applications and industries.

CADOGAN PETROLEUM PLC
bulv. T. Shevchenka, 27-А, Kyiv, 01032, Ukraine

tel.: +38 (044) 591 0390; fax: +38 (044) 591 0391
e-mail: info@cadoganpetroleum.com

www.cadoganpetroleum.com

Cadogan Petroleum PLC is a LSE listed oil and gas company focused on exploration and 
development of assets in Ukraine with operational offices in Kyiv, Poltava, Kolomyia and 
Lviv. Through its affiliate Astro-Service LLC, Cadogan also provides services for oil and gas 
sector, such as wells drilling, work-over and servicing; civil works, location & roads design 
and construction; cuttings and well operations fluids disposal; warehouse logistics.

CALFRAC WELL SERVICES UKRAINE, LLC 
vul. Shovkovychna, 42-44, Kyiv, 01601, Ukraine 

tel.: +38 (044) 498 4995; fax: +38 (044) 490 5529
e-mail: kkristiansen@calfrac.com, mschnitman@calfrac.com

gaponenkosn@ukraine-consulting.eu
www.calfrac.com

Calfrac is an innovative international oilfield service provider of hydraulic fracturing, 
coiled tubing, nitrogen, acidizing and cementing services. Calfrac has a strong presence 
in North America’s premier unconventional natural gas and light oil plays in addition to 
numerous operations in strategic international markets, and is strongly positioned for 
continued growth.  

CASPIAN ENERGY INTERNATIONAL MEDIA GROUP
ul. C. Cabbarly, 44, Caspian Plaza 1, fl. 6

Baku, AZ1065, Azerbaijan
tel.: +994 124 472 187, +994 124 472 186

fax: +994 124 472 271
e-mail: arg@caspianenergy.net

www.caspianenergy.net 

CASPIAN ENERGY journal has been released under support of Caspian-European 
Integration Business Club since 1999. Publication frequency totals 6-8 issues per year. The 
journal is spread in 50 countries worldwide.    

Caspian Energy News and Oil&Gas Azerbaijan information agencies, Caspian Energy 
Investor weekly journal and about 20 thematic and news internet portals operate within 
Caspian Energy IMG.
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CHINA PETROLEUM MACHINERY ASSOCIATION 
FOUND PETROLEUM MACHINERY CO., LTD

Xinsheng Industry Zoom, Baotou City 
tel.: +86 136 1198 7503; fax: +86 213 422 3216
e-mail: sales@found-oil.com
www.found-oil.com 

FOUND PETROLEUM MACHINERY CO., LTD is a specialized producer of petroleum 
machinery such as drilling collar, drill pipe and sucker rod, etc. Our company passed 
ISO9001 Quality System Assessment and API certification, and the number of API certificate 
is 11B-0081 for sucker rod and 7-1-0552 for drill collar. 

Our products and production ability:
•	 sucker rod: 10,000,000 m/year; 
•	 drilling collar: 20,000 pcs/year;
•	 drill pipe: 40,000 metric tons/year.

CHINT, TM
ZHEJIANG CHINT INSTRUMENT & METER CO., LTD
Wenzhou Bridge Industrial Zone, Yueqing, Zhejiang, China
tel.: +86 577 628 777 779 586; fax: +86 577 62919588
e-mail: ybyyy@chint.com
www.chintim.com/html/en/index.php

Design, manufacture, sale and service of single, three phase watt-hour meter, gas meter, 
terminal collector device, automatic meter reading system, prepaid vending elecricity 
(gas) management system, ammeter, voltmeter, power factor meter, frequency meter, 
temperature indicators and controllers, multimeter, clamp meter.

CHORNOMORNAFTOGAZ, 
National Joint-StockBCompany, PJSC
prosp. Kirova/ prov. Sovkonarkomivskyi, 52/1
Simferopol, ARC, 95000, Ukraine
tel.: +38 (0652) 773 458; fax: +38 (0652) 773 434
e–mail: office@gas.crimea.ua
www.blackseagas.com

Exploration and production drilling within the Black Sea and the Sea of Azov areas, 
construction of fixed platforms and subsea pipelines, development of gas and oil fields and 
providing them with necessary facilities, transport of extracted products to consumers, as 
well as underground storage of natural gas.

CONFIND SRL
Progresului Str., 2 
105600 Campina, Prahova County, Romania
tel.: +402 4433 3160; fax: +402 4437 4719
e-mail: confind@confind.ro 
www.confind.ro 

“CONFIND” Company, located in Romania, is a manufacturer of oilfield equipment: 
tools for drilling operations and well repair, intervention rigs, pumping units, vessels under 
pressure, separator parks, gas compressors, tanks modular containers, mobile fuel supply 
stations, rubber goods, metal constructions.

CORTEM-GORELTEX, LTD
vul. Avtozavodska, 2
Kyiv, 04074, Ukraine 

tel./fax: +38 (044) 586 2054
tel.: +38 (044) 586 2095

e-mail: cortem@el-komplekt.com.ua
www.cortem.com.ua, www.cortemgroup.ru

Explosion-proof equipment. 
CORTEM–GORELTEX designes and manufactures the whole range of explosion-proof 

electrical equipment. Explosion-proof junction boxes, terminal boxes and connection boxes 
Exd/Exe/Exia/Exn/РВ/РП/РОИа. Explosion-proof control panels according to customer 
specification Exd/Exde/Exed/Exn/РВ. Explosion-proof lighting panels according to customer 
specification. Explosion-proof control and indication units, signaling units. Explosion-proof 
sockets. Explosion-proof magnetic motor starters. Lighting fixtures. Explosion-proof cable 
glands. Connection elements for piped electric wiring, fittings Exd. Explosion-proof motors, 
fans, pumps. Explosion-proof terminal blocks and earthing devices.  Explosion-proof heated 
panels, heating cables and blankets. Sparkproof tools. Equipment can be accomplished in a 
variety of designs of explosion-proof: Exd/Exe//Exia/Exed/Exn/PB/РП/РОИа.  All products have: 
permit to use state Service for Mining Supervision and Industrial Safety of Ukraine, Certificate of 
conformity GOST R. Permit to use Rostehnadzor. ISO 9001. Maritime register of shipping.

CUBIC, TM
WUHAN CUBIC OPTOELECTRONICS CO., LTD

Fenghuang No.3 Road, Fenghuang Industrial Park 
Eastlake Hi-tech Development Zone

Wuhan 430205, China
tel.: +86 278 162 8831; fax: +86 278 740 1159

e-mail: info@gassensor.com.cn 
www.gassensor.com.cn

Cubic designs and manufactures infrared flue gas analyzer, infrared syngas analyzer, infrared 
biogas analyzer and infrared natural gas analyzer, gas leakage detectors used in the applications 
from Industry process emission monitoring, anaerobic digestion, landfill gas, biogas or CDM 
monitoring to blast furnace, converter, coking and biomass or coal gasification, etc.

DERZHZOVNISHINFORM
vul. Lubchenka, 15

Kyiv, 03680, Ukraine 
tel.: +38 (044) 390 5074
fax: +38 (044) 528 9156

e-mail: sales@dzi.gov.ua
www.dzi.gov.ua

The SC “Derzhzovnishinform” is the leading research, information and expert center 
of Ukraine in the field of foreign trade. The Center was established under the Ministry of 
Economy according to Presidential Edict in 1996.

One of the Center’s missions is to assist Ukrainian and foreign businesses in their foreign trade.
Company provides full range of information, analytical and expert services: examination 

of foreign economic contracts price terms; market researches; publishing of information 
analytical products (Commodity Monitor Ukraine, Trade Balance, Importers and Exporters 
of Ukraine Business Directory (www.eximbase.com)), information support of internet-portal 
www.ukrexport.gov.ua, MICE services.
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DIAMENT, UPSC
vul. Konstytutsii, 13, Poltava, 36014, Ukraine 
tel./fax: +38 (0532) 603 137
e-mail: office@upscdiament.com
www.upscdiament.com 

“UPSC Diament” LLC was founded in 2011. Our technical team performs well service 
since 2006. Company’s principal activities are well workover service, CT service, drilling, etc.

During operation period the company fulfilled more than 190 works such as well lifting, 
clean outs and bottom-hole formation zone treatment.

Professionalism and responsiveness to customer demands strengthen our position on 
the Ukrainian market and help increase the numbers of customers.

DP-SERVICE, LLC
vul. Kirova, 4/1, v. Gozhuly
Poltava reg., Poltava obl., 38713, Ukraine
tel.: +38 (050) 305 6314; fax: +38 (0532) 616 131
e-mail: llc-dp-service@yandex.ua
www.dp-service.com.ua

DP-Service LLC is the first Ukrainian company specializing in recovery of drill bits of any type. 
DP-Service LLC offers:
•	 recovery of PDC drill bits, centralizers and other drilling tools;
•	 manufacture of cutters and recovery;
•	 drill bit service;
•	 coring;
•	 supply of drill bits and other oil and gas equipment;
•	 downhole motors, turbodrills, jars and other equipment on lease;
•	 directional drilling;
•	 cementing equipment;
•	 diesel power stations, pump units on lease.
DP-Service LLC performs design works (development), manufactures and sells PDC drill 

bits under Client’s technical assignment. 

DRILL-TEK MWD SERVICES LTD.
25 Shep Street, T7X 3B2, Spruce Grove, Alberta, Canada
tel.: +1 780 410 0491; fax: +1 780 410 0493
e-mail: vitaliy.m@drilltekmwd.com
www.drilltekmwd.com

Drill-Tek is a provider of advanced technology solutions and services for the drilling 
industry. Drill-Tek delivers complete kits, components and spare parts for directional drilling. 
We sell equipment and train how to run it. We support our clients on all stages.

DSM-TRADE, LLC
vul. Vasylkivska, 1, Kyiv, 03040, Ukraine
tel.: +38 (044) 391 4108; fax: +38 (044) 391 4109
e-mail: sales@dsm-trade.com.ua
www.dsm-trade.com.ua

Our company offers solutions for systems of technical documents circulation on the basis 
of company’s hardware and software Canon (Japan) and Oce N.V. (the Netherlands). We are 
engaged in automation of manufacturing, research and development works, distribution, 
hardware and software systems integration for accomplishing different tasks in the area of 
machine building, industrial and civil engineering, GIS, land-surveying, etc.

DST LAW GROUP, LLC
vul. Volodymyro-Lybidska, 25

Kyiv, 03150, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 482 3530

tel.: +38 (044) 482 3879, +38 (044) 484 0256
e-mail: centeroffis@gmail.com

www.dstlogroup.com.ua

The company DST LAW GROUP LLC combines a group of professionals and like-minded 
people with considerable practical work experience. Our aim is to be the market leader. Our 
goal — to provide our customers with optimal gas solutions, based on their wishes and 
opportunities. Our advantage — modern developments and quality at a reasonable price.

ECOLINE, LLC
prosp. Peremogy, 148/1

Kyiv, 03179, Ukraine
tel.: +38 (044) 409 1472; fax: +38 (044) 409 1492

e-mail: Ekoline@ekoline.kiev.ua
www.ekoline/kiev.ua

Company is engaged in the installation of equipment for sewage treatment: autonomous 
sewage (septic tanks), biological treatment “ECO”. Realization of oil separators, grease 
separators. Installation of elite pools.

EKO-EKSPRES, LLC
vul. I. Shevcova, 1, of. 102

Kyiv, 03113, Ukraine
tel.: +38 (044) 456 8025
fax: +38 (044) 456 4447

e-mail: oficecontract@gmail.com
www.ekoekspres.com.ua

•	 Development and provision of ecological documentation for limits and permission for 
production pollution.

•	 Development of project for production influence ( water, air).
•	 Inventarisation of production waste sources.
•	 Development of water pollution norms.
•	 Ecological laboratory services.

ELICOM, NPF
ul. 8 Marta, 12/2

Ufa, Bashkortostan, 450005, Russia
tel.: +7 3472 293 4928; fax: +7 3472 293 4929

e-mail: elicom@ufanet.ru
www.npf-elicom.ru

Development, design and delivery of advanced recording logging systems for 
geophysical service companies including the oil, gas and mining industries. The main 
manufactured product is the “Laboratory of logging GIK1”, versatile hardware and software 
data acquisition system for wireline well surveys. GIK1 is based on the new “Vulcan 6” logger 
that contains programmable control of all features and advanced capabilities to adapt to 
different types of geophysical down-hole tools.
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ENERGOBUSINESS
vul. Vikentiya Khvoiki, 18/14, of. 304
Kyiv, 04655, Ukraine 
tel.: +38 (044) 494 2530; fax: +38 (044) 494 1353
e-mail: energo@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua

Founded in 1997, Energobusiness magazine contains:
•	 energy events of the week in Ukraine and abroad;
•	 legislative and normative deeds;
•	 on-line information and expert comments;
•	  burning information about the resolutions passed by National Energy Regulation 

Commission, daily volumes of coal production & supply, crude oil processing & supply;
•	 stock market state;
•	 production statistics and energy carriers’ prices.

ENERGOPROMSOYUZ, LLC
prosp. Lesya Kurbasa, 2-B
Kyiv, 03148, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 498 0610
e-mail: epskiev@mail.ru
www.01-fire.com

Design and manufacture of oilfield equipment and fire trucks.

ENERGOUCHET, PJSC  
P.O.B. 332, Kharkiv, 61052, Ukraine
tel.: +38 (057) 734 9857, +38 (057) 734 9858
+38 (057) 734 9859; fax: +38 (057) 734 9916
e-mail: sales@energo.kh.ua
www.energo.kh.ua

Design, manufacture, installation and adjustment works on objects:
•	 ultrasonic gas flow meters GUVR-011;
•	 ultrasonic flow meters with clamp-on or cut-in sensors UVR-011 and UDR-011;
•	 metering complexes of gas, oil and mineral oils;
•	 gas, vapor and oxygen correctors;
•	 ultrasonic concentration meters of asid;
•	 automated metering systems of energy carries.

ENERGY.OIL&GAS
vul. Akademika Krymskogo, 4-A, of. 210
P.O.B. 19, Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 384 4207; fax: +38 (044) 455 7858
e-mail: oil-gas@oil-gas-energy.com.ua
www.oil-gas-energy.com.ua

Energy. Oil&Gas — journal of the energy business and for the energy industry. 
The magazine covers current oil and gas developments in Ukraine, Russia and CIS 

countries. The business magazine aimed at executives of leading oil and gas companies, oil 
and gas equipment manufacturers, investment companies, geologists and technicians. The 
main headings: Oil and Gas, Alternative Energy, Oil Refining, Transportation, Storage of Oil 
and Gas, Technology, Services, Equipment, Geology, Automation, Ecology.

ENI, SpA
Piazza Mattei, 1 

00144, Roma, Italy
tel.: +39 06 59821

www.eni.com

Eni is a major integrated energy company, committed to growth in the activities of 
finding, producing, transporting, transforming and marketing oil and gas. 

Eni has global operations in 90 countries with outstanding expertise and holds positions 
of leadership in the primary international markets.

In 2012, Eni has been included again in the Dow Jones Sustainability World and Europe 
and the FTSE4Good indexes.

ESTA WELL SERVICES UKRAINE, LLC
vul. Velyka Vasylkivska, 5, block D

Kyiv, 01004, Ukraine 
vul. Zhovtneva, 19, of. 6, Poltava, 36020, Ukraine 

tel./fax: +38 (044) 494 2500, +38 (0532) 615 319
e-mail: office@ewshld.com

Exploration of oil and gas deposits, advanced technology. Well drilling services. 
Equipment for hydraulic fracturing. Coiled tubing unit. Drilling rig. Cementing fleet. 
Cryogenic pump installation.

ETALON UKRINVEST, LLC
prosp. Gagarina, 201

Kharkiv, 61080, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 752 5168

e-mail: etalonukr@mail.ru
www.etalon-ukrinvest.pulscen.com.ua

“ETALON UKRINVEST” LTD as a representative of Russian and Ukrainian cable plants 
offers its services in the field of delivery of cable-conducting products from a producer in 
the earliest possible dates.

And as a dealer of JSC “ETALON” on the territory of Ukraine, we offer our services in the 
field of CERTIFICATED explosion-proof automation and equipment delivery. 

“ETALON UKRINVEST” LTD carries out acquisition of enterprises of oil-processing complex 
of any category of complication and supplying with the high quality cable-conducting 
products. 

“ETALON UKRINVEST” LTD is a developer, possessor of technical requirements and 
manufacturer of assembling wires answering all modern requirements and norms of fire 
safety and fire-resistance.

EURO BUS, LLC
Kharkivske shose, 150/15, of. 8

Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (067) 249 7579
fax: +38 (044) 562 7450

e-mail: dmitriysereda@ukr.net
www.euro-bus.com.ua

Import and sale of equipment: buses, vans, trailers, tractors, special equipment, 
agricultural machinery.
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EXALO DRILLING S.A.
ul. Staszica, 9, 64-920 Piła, Poland 
tel.: +48 672 151 300; fax: +48 672 151 359
e-mail: marketing@exalo.pl
www.exalo.pl

Exalo Drilling S.A. provides following services: drilling and workover, directional drilling 
DDS, drilling fluids, tubing-casing running, cementing, downhole tests, slickline, coiled 
tubing, nitrogen, testing, well flow, coring, mud logging, DST, well completion. Exalo has fleet 
of nearly 60 drilling and workover rigs, used for a variety of drilling and downhole operations.

EXFORMA, LTD
ul. Shkolnaya, 13, v. Berezina Rechka
Saratov reg., 410512, Russia 
tel.: +7 8452 507 803, +7 8452 522 131
e-mail: office@exform.ru
www.exform.ru

Ex-Forma Ltd. designs and manufactures a broad range of industrial gas equipment for 
natural and liquefied gas including gas pressure regulators, safety shut-off and relief valves, 
gas filters, ball valves, gas-regulating sectional and cabinet-type plants, transportable 
boiler plants, which makes us one of the largest vendors on the Russian Federation and CIS 
countries market.

EXPOSITION OIL GAS, Magazine
General Office:
P.O.B. 6, ul. Mira, 3/14, of. 145
Naberezhnye Chelny, 423809, Republic of Tatarstan
tel.: +7 8552 384 947, +7 8552 385 126
Representative office:
ul. Narodnogo Opolcheniya, 38/3, of. 212
Moscow, Russia
tel.: +7 499 681 0425
e-mail: ildar@expoz.ru
www.runeft.ru

Exposition Oil Gas — specialized scientific and technical magazine, which describes 
new technologies in oil and gas sphere. Magazine readers are engineers, technologists and 
mechanics. Magazine circulation — 10,000 copies per issue. The magazine is distributed by 
subscription and at exhibitions and conferences held in Russia and CIS countries.

FABRIKANT.UA, LLC
vul. Degtiarivska, 53-А, of. 310
Kyiv, 03113, Ukraine
tel.: +38 (044) 393 9536
+38 (044) 393 9537, +38 (044) 594 8999
e-mail: info@fabrikant.ua
www.fabrikant.ua

Fabrikant.ua is an electronic trading platform for online bidding and purchasing 
organization. Cooperation with Fabrikant.ua provides transparency and efficiency of trade 
procedures, the possibility of finding new suppliers and markets.

All participants and visitors may get free trial access for 1 month (6 months for 
manufacturers of products).

Register on www.fabrikant.ua!

FIRST DRILLING PORTAL
vul. Radiatorna, 37, apt. 52

Zaporizhzhia, 69067, Ukraine 
tel.: +38 (050) 438 6270

e-mail: qwerty1919@mail.ru
www.first-drilling.com.ua

Drilling and all issues related to it — the main topic of the website. But, as it often 
happens, nothing cannot exist separately and drilling is inseparable from extraction of 
minerals, and, therefore, cannot be separated from all related industries.

FUGRO OCEANSISMICA S.p.A.
Viale Charles Lenormant, 268

00126, Rome, Italy
tel.: +39 065 219 291
fax: +39 065 216 297

e-mail: oceansismica@fugro.it
www.fugro.com

Fugro specializes in acquiring and analyzing offshore and onshore geological, 
geophysical, geotechnical and engineering data, necessary for mitigation of risk and 
uncertainty in upstream and downstream oil and gas operations. From the exploration to 
field development, production and eventual decommissioning, Fugro delivers the data 
and support services required for cost-effective decision-making and essential operational 
support for a true life-of-field solution.

GAZPROM AVTOMATIZATSIYA
ul. Savvinskaya nab., 25
Moscow, 119435, Russia 

tel.: +7 499 580 4149; fax: +7 499 580 4136
e-mail: gazauto@gazauto.gazprom.ru

www.gazauto.gazprom.ru

Our company introduces wide range of oil and gas equipment: gas measurement 
stations, equipment for gas preparation and distribution, remote control complexes, energy 
and explosion-proof equipment, as well as equipment for network integration, power-
supply systems, security systems, industrial control equipment, cables and conductors.

We also offer projection service, construction-and-assembling operations and after-
sales service.

GEO ALLIANCE GROUP
“Carnegie Centre” BC

Klovskiy uzviz, 7-A, fl. 8
Kyiv, 01021, Ukraine

tel.: +38 (044) 490 4820; fax: +38 (044) 490 4847
www.geo-alliance.com.ua

GEO ALLIANCE is one of the leading independent oil and gas exploration and production 
companies in Ukraine. The Company engages in the exploration, development, production 
and sale of natural gas, gas condensate and crude oil and has a significant portfolio of oil 
and gas assets, primarily located in the Dnieper-Donets basin, the principal hydrocarbon-
producing area in Eastern Ukraine. GEO ALLIANCE’ assets comprise 16 permit areas. 
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GEO WELL SERVICES, LLC
vul. Chervonoarmiyska, 9/2, of. 15
Kyiv, 01004, Ukraine
tel.: +38 (044) 287 1559; fax: +38 (044) 287 1355
e-mail: info@geowellservices.com
www.geowellservices.com

LLC “GEO WELL SERVICES” provides full complex of different types of logging (drilling 
data logging, open/ cased hole logging), well perforation, stimulation and well testing 
services that comply with International Standards in a cost effective manner. GWS holds the 
licenses required for Geological, Explosive & Radioactive work within Ukraine.

GSA-UKRAINA, LLC
vul. Poliova, 21, of. 218, Kyiv, 03056, Ukraine
tel.: +38 (044) 277 4771, +38 (044) 277 4728
fax: +38 (044) 277 1802
e-mail: info@gsa-ukraina.com.ua
www.gsa-ukraina.com.ua

“GSA-Ukraina” LLC is an exclusive representative of “Gas Souzan” Ind. & Manu. Co. on the 
territory of Ukraine. The “Gas Souzan” is the largest manufacturer of gas equipment, founded 
in 1980 in Isfahan, the Islamic Republic of Iran. The factory includes 4 factories, located on a 
10 hectares territory, with over 2500 employees. With its vigorous production and technical 
capabilities, “Gas Souzan” is in the top 10 of world manufacturers and distributors of gas 
equipment. The company has certificates proving compliance to quality management 
systems, ISO 9001:2000 (Quality Service Swiss) and ISO 9001 (SGS Switzerland) standards, 
and also has primary approval from the appropriate organizations for receiving the standard 
certificates such as ISO 17025, ISO 14000, CEMAK, OHSAS 18001.

Assortment of the products we provide includes all kinds of gas equipment: diaphragm 
gas meters from G 2.5 to G 160 (with and without gas volume Electronic Corrector by 
temperature and Radiofrequency), gas pressure regulators (home, industrial and magistral), 
gas filters, shut-off valves, meter-stop valves, (conical valves), ball valves, insulating joints, 
scrubbers, GRCs, GRDs, etc.

GWDC
CNPC GREATWALL DRILLING COMPANY
No.101, Anli Road, Chaoyang District
Beijing, 100101, China
tel.: +86 1059 285 442; fax: +86 1059 285 056
e-mail: fanyt.gwdc@cnpc.com.cn
www.gwdc.com.cn

Greatwall Drilling Company (GWDC), a subsidiary of China National Petroleum 
Corporation (CNPC) and an IADC member, is engaged in the worldwide business of 
petroleum engineering and technical services. Our business scope covers various processes 
of petroleum engineering and technical services and energy development. We provide 
integrated oil and gas well construction solutions for our clients from well design, drilling 
operation and mud services to well completion in various surface and underground 
conditions. We offer wireline logging, mud logging and well testing operations based on 
the practical combination of advanced technologies. The integrate interpretation of data 
acquired from those operations offers solutions to a variety of geologic situations. We expand 
services globally and vigorously for general contracting of oil reservoir development, well 
stimulations, adjustment plan preparation and integrated project management of oil and 
gas field development.

HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
Mühletorplatz, 4-6

A-6800, Feldkirch, Austria
tel.: +43 552 277 924
fax: +43 552 231 913
e-mail: sales@hafi.cc

www.hafi.cc

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

 – gas gathering & transport;
 – unloading 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., LTD
Erdesz u., 28

Nagykanizsa, 8800, Hungary
tel.: +36 93 537140
fax: +36 93 537142

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

Products and services: manufacture of filters, separators, heat exchangers, gas pressure 
regulators, safety stop valves, odorizing units, natural gas reducing stations, prefabricated 
compact units for gas reducing, products for increasing productivity in oil&gas production 
(e.g. beam gas compressor), packer and drilling tools.

Heat is a long time manufacturer of equipments and plants for natural oil&gas supplying 
companies.

HONEYWELL ANALYTICS
LIFE SAFETY DISTRIBUTION AG

Javastrasse, 2
Hegnau 8604, Switzerland

tel.: +41 044 943 4300
fax: +41 044 943 4398

e-mail: gasdetection@honeywell.com
www.honeywellanalytics.com

Honeywell Gas Detection offers a comprehensive range, which has options suited to 
every type of application or industry. Suitable for industrial, commercial and domestic 
applications, our portable range provides reliable, tough personal protection, while our 
flame and gas detection range offers flexible safety solutions for a wide range of industries.  
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IMEST PLUS, LTD
vul. Dobryi Shliakh, 5-А
Kyiv, 03039, Ukraine
tel.: +38 (044) 525 1547
fax: +38 (044) 525 1541
e-mail: butin@imest.com.ua 
www.imest.com.ua

“Imest Plus” Company carries out delivery of RIDGID tools and equipment in Ukraine 
since 2009. Since 2007, the company supplies construction and real industrial companies 
with professional tools and equipment. To date we carry out supply of RIDGID tools and 
equipment for energy, machine building, gas, refinery complex, as well as enterprises 
operating in the field of repair and installation services in Ukraine. For over 6 years we carry 
out supply of RIDGID tools and equipment, as well as warranty and post-warranty repair, 
hold exhibitions and practical workshops on building objects and industrial facilities.

INDUSTRIE UND DICHTUNGSTECHNIK GMBH
Gewerbering, 6
D-09456 Annaberg-Buchholz, Germany
tel.: +49 3733 5050
fax: +49 3733 505 101
e-mail: annaberg@idt-dichtungen.de
www.idt-dichtungen.de

IDT group develops, manufactures and distributes high quality sealing products for use 
in apparatus, vessels, pipelines, fittings and pumps. Our main customers are chemical and 
petro-chemical companies, refineries, power stations and plant engineering companies.

INSTITUTE FOR RENEWABLE ENERGY 
AT NAS OF UKRAINE
vul. Chervonogvardiyska, 20-А
Kyiv, 02094, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 206 2809
e-mail: renewable@ukr.net
info@ive.org.ua
www.ive.org.ua

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE. INSTITUTE FOR RENEWABLE ENERGY.
In February 2004 Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine (NAS of 

Ukraine) decreed that Institute for Renewable Energy should be established. Six scientific 
departments, an Inter-branch Scientific and Technical Center for Wind Power Engineering 
and the Crimean Center for Energy Saving and Renewable Energies made up the structure 
of the Institute. The main areas of Institute activities lie in the field of mastering RES, ecology 
and environment. Thus, in accordance with the Decree issued by NAS Presidium of Ukraine, 
they are stated as follows:

•	 physical and engineering basis for solar energy transformation processes and 
utilization;

•	 research basis for wind energy transformation processes and utilization;
•	 technologies and systems for bioenergy sources utilization;
•	 thermal-physic basis for geothermal energy utilization;
•	 research basis for transformation processes and utilization the energy of small rivers 

and seas;
•	 technologies and systems for RES complex utilization.

INTERNATIONALES INNOVATIONSZENTRUM 
DR.-ING. BORIS FRENKEL

Mainzer Landstr., 50, 60325 Frankfurt, Germany
tel.: +49 069 274 015 227; fax: +49 069 274 015 111

e-mail: info@iiz-de.com
www.iiz-de.com

IIZ Dr.-Ing. Boris Frenkel offers consulting and support for companies from Germany 
concerning market entry in the CIS-countries and expansion in those markets. At the Oil 
& Gas 2013 in Kiev IIZ is organising a joint stand for German companies. 

ITALGAZ, LTD
vul. Kirova, 90, of. 39, Brovary, 07400, Ukraine

tel.: +38 (04594) 726 62/63/64/65
fax: +38 (04594) 726 66

e-mail: info@italgaz.com.ua
www.italgaz.com.ua

Gas, heating engineering equipment, pipeline armature, producing of closet gas-
distributing units (CGDU). Warranty and service. Planning and mounting of the gas-
supplying, heating systems and boiler rooms. 

High-quality Italian facilities for gas and oil fuel supply and use: pressure regulators, 
solenoid valves, filters, burners, and also Ukrainian gas meters, proof-readers, CGDU of own 
production.

ITGAZ-UKRAINE, LLC
vul. Vasylkivska, 34, of. 312, Kyiv, 03022, Ukraine 

tel.: +38 (044) 390 2424
fax: +38 (044) 492 9400

e-mail: info@itgaz.kiev.ua
www.tartarini.su/ua

LLC “ITGAZ-Ukraine” is a distributor of OMT TARTARINI s.r.l. (Italy) products in Ukraine. 
Nowadays, hundreds of gas equipment unit are installed and successfully operated on 
objects of gas distribution and gas transmission on the territory of Ukraine. Leading 
employees of LLC “ITGAZ-UKRAINE” hold seminars on the use and application of TARTARINI 
equipment. LLC “ITGAZ-Ukraine” provides direct delivery, technical support, warranty and 
maintenance of equipment. Upon any request the company is ready to supply spare parts 
and repair kits for operated equipment.

KÄRCHER, LTD
vul. Petropavlivska, 4, Petropavlivska Borschagivka

Kyiv-Sviatoshyn reg., Kyiv obl., 08130, Ukraine
tel.: +38 (044) 594 7500; fax: +38 (044) 247 4150

e-mail: info@karcher.ua
www.karcher.ua

Karcher Ukraine is the official representative of Woma Kärcher Group in Ukraine. High 
performance injection pumps, installation for precision cutting of pipelines, special tools for 
removing coatings, high pressure waterjet machines for cleaning tanks, sewage, industrial 
equipment and work on major building structures, high pressure pumps for breaking 
concrete, paint removal or cleaning of tube bundles.
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KINGDREAM PUBLIC LIMITED COMPANY
Miaoshan Division, East Lake New & Hi-Tech.Development Zone
Wuhan, 430223, China
tel.: +86 278 792 5377, +86 278 792 575
fax: +86 278 792 5374
e-mail: kingdream@126.com     
www.kingdream.com.cn

Kingdream always regards technical innovation as the core, product quality as the key 
& customer satisfaction as criteria. Kingdream has been highly recognized by customers for 
many years owing to its solid strength, outstanding reputation, strict quality control & excellent 
customer service & the company has been successively awarded the honors of “National 
Advanced Unit in Patent System”, “National Advanced Quality-Benefit Enterprise”, “National 
Advanced Enterprise in Product Quality & After-Sale Service”, “International Market — Top 10 
Chinese (Petroleum Machinery) Brands”, & “China’s Fifth Session Most innovative Enterprise”, etc.

Kingdream set up a perfect marketing & service network, which is spread over every major 
oil field in China & covers all five continents of the world. The company has set up 18 domestic 
service stations and 6 overseas offices. Domestic market share of Kingdream’s main product, 
roller cone bit for oil well drilling, has been kept above 60% for many years & the international 
market share has reached 10%, and the company’s products have been sold to 31 countries 
and regions in the world including USA, Canada, Iran, Russia, Kazakhstan and Sudan, etc.

KONOTOP VALVES PLANT, PJSC
vul. Vyrivska, 60, Konotop, Sumy 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” PJS manufactures high pressure steel pipeline valves with bores 
from 3 through 125 mm for working pressures to 700 bar, as well as wellhead and flowhead 
equipment for working pressures from 2,000 through 15,000 psi. It also produces hammer 
forged blanks with mass up to 2,000 kg, as well as die forged blanks with mass up to 250 kg. 
The enterprise is certified and has the License № 6A-0505 of American Petroleum Institute.

KROHNE, Representative office in Ukraine
vul. Vasylkivska, 1, of. 201
Kyiv, 03040, Ukraine
tel: +38 (044) 490 2683
e-mail: krohne@krohne.kiev.ua
www.krohne.com.ua

KROHNE (Germany) produces instruments for flow, level, density and temperature 
measurement, analytic equipment, which are widely used in various technological processes 
at many plants all over the world.

The product range includes:
•	 devices for flow measurement: VA meters, vortex, electromagnetic, ultrasonic & mass 

flowmeters;
•	 flowmeters for custody transfer of gas, oil and liquid hydrocarbons;
•	 flow switches;
•	 devices for liquid and powders level measurement: reflex, radar, ultrasonic levelmeters 

and level indicators;
•	 level switches for liquids and solids;
•	 temperature;
•	 analytic (pH, Cl, NH3, conductivity, etc.);
•	 batching controllers.
Measuring instruments are registered in the State List for measuring devices and are 

allowed to be used on the territory of Ukraine. The instruments have explosion approval 
certificates from Certification Center DVSZ VE in Donetsk.

KURS, PCF
vul. Chicherina, 30

Dnipropetrovsk, 49006, Ukraine
tel./fax: +38 (0562) 321 097

e-mail: office@kurs.ua
www.kurs.ua

KURS, PCF is a manufacturer of ultrasonic gas meters “Kurs-01”. Performs its maintenance, 
repair and calibration. It produces nozzle gaging plants for gas meters.

KURS, SPE, LLC
vul. Vokzalna, 1, of. 9

Dnipropetrovsk, 49000, Ukraine 
tel./fax: +38 (056) 371 26 31

e-mail: zond-1@ukr.net
www.zond.dp.ua

Development and manufacture of ultrasonic manybeams gas counters Zond 1 and Zond 2.
Development and manufacture of stands for gas counters calibration AICC-C.

LANXIANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD
No. 56 Wenshui North Road, Economic Development Zone

Anqiu City, Shandong Province, China
tel.: +86 5364 933 698; fax: +86 5364 936 539

e-mail: lanxianghk@126.com
www.lanxiangsd.en.alibaba.com

The main products include large cooling tower, closed cooling tower, air cooler, combined 
air cooler, evaporative condenser, FRP products, circulating water treatment equipment and 
eco-friendly equipment. The “energy-saving evaporative air cooler” is selected as Shandong 
Province Technology Innovation Project, and also has been designated supporting products 
by Xichang Satellite Launch Center and Wenchang Satellite Launch Center, and is applied in 
above cosmodrome.

MACHENTECH, LLC
vul. Muromska, 18-А/1, Kyiv, 03190, Ukraine
tel.: +38 (044) 353 5577, +38 (050) 450 5577

fax: +38 (044) 449 2303
e-mail: ab@met.biz.ua, sunnen@i.ua

www.met.biz.ua

Official dealer, supplier of metalworking equipment from European, Japanese & Taiwanese 
manufacturers. Turning and milling centers, honing machines, grinding, horizontal-boring, 
EDM, laser cutting machines, machines for cutting metal sheets, water-jet cutting.

METAN-TECHNOSERVICE, LTD 
vul. Panelna, 5, of. 59, Kyiv, 02002, Ukraine 

tel./fax: +38 (044) 569 7987
e-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-&-Play” LNG Stations.
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MICROL, LLC
vul. Avtolyvmashivska, 5, Ivano-Frankivsk, 76495, Ukraine
tel.: +38 (0342) 502 701, +38 (0342) 502 703
+38 (0342) 504 410; fax: +38 (0342) 502 705
e-mail: microl@microl.ua 
www.microl.ua 

“MICROL” enterprise develops & manufactures advanced technical means of automation, 
such as:

•	 PLC and PID-controllers;
•	 microprocessor indicators, multi-mode timers and counters;
•	 servers of hand-held setpoint station and handle;
•	 signal converters and transducers for RTD, thermocouples, differential transformers, 

PH-meters;
•	 AC/DC voltage and current transducers;
•	 interface converters;
•	 AC/DC power supply units;
•	 Software (SCADA system, PLC programming software etc.).
High level of technical support, warranty and post warranty service will ensure a reliable 

operation of the equipment produced in all conditions.

MODERN PETROL STATION
vul. V. Khvoiki, 18/14, of. 304, Kyiv, 04080, Ukraine
tel.: +38 (044) 494 2530; fax: +38 (044) 494 1353
e-mail: subscription@upeco.com
www.sovazs.com

The magazine “Modern Petrol Station” is the news and analytical periodical on designing, 
construction and operation of filing stations with no competitors in the CIS region.

MOTOR SICH, JSC
prosp. Motorobudivnykiv, 15, Zaporizhzhia, 69068, Ukraine 
tel.: +38 (061) 720 4953; fax: +38 (061) 720 4552
e-mail: bent.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com

Development, manufacture, overhaul and in-service support of aircraft gas-turbine 
engines, automated gas-turbine power-generating sets, gas-turbine drives, gas-pumping 
units, block-module complexes for production of synthetic fuel, repair and modernization 
of helicopters Mi-2 and Mi-8T.

Motor Sich products are successfully operated in more than 100 countries of the world.

NADRA GROUP
vul. Dubrovytska, 28, Kyiv, 04114, Ukraine
tel.: +38 (044) 426 9797; fax: +38 (044) 426 9888
e-mail: marketing@nadragroup.com
www.nadragroup.com

E&P service company providing works and services by applying technologies and 
equipment of international standards.

NADRA has a 20-year operating history and experience in introduction of new 
technologies in oil & gas industry of Ukraine and abroad. 

Key lines activity:
•	 integrated E&P projects;
•	 consulting;

•	 geological-geophysical data processing & interpretation;
•	 seismic survey services;
•	 VSP;
•	 well logging and well services;
•	 drilling & well completion;
•	 field facilities construction and development.
NADRA Group is the local partner of Halliburton (USA).

NAFTA a.s.
Votrubova, 1, Bratislava, 821 09, Slovakia

tel.: +421 240 242 111; fax: +421 240 242 510
e-mail: info@nafta.sk

www.nafta.sk

The company NAFTA is a key operator of underground gas storage facilities in Slovakia 
and leader in exploration and production of hydrocarbons in Slovakia. NAFTA a.s. is company 
with 100 years tradition in oil and gas industry with high expertise in drilling. Nearly 40-
year of experience in the area of underground gas storage has made us professionals with 
extensive and valuable know-how in one of the most dynamically developing field. NAFTA 
as a European SSO follows GGPSSO rules.

NAFTAGAZSTRAKH, Insurance company
vul. Yuria Shumskogo, 1-А, Kyiv, 02098, Ukraine 
tel.: +38 (044) 220 1378; fax: +38 (044) 220 1379

e-mail: ngs@ngs.biz.ua
www.ngs.biz.ua

Founded in February 10, 1995. The Сompany has 20 licenses for 6 compulsory & 14 voluntary 
insurance programs. Since 2007 — the leader of the medical insurance industry — more 
than 500 thousand insured persons.

Offers individual insurance products to individuals and entities in medical insurance, 
accident insurance, property insurance and luggage, etc.

NAFTOGAZ OF UKRAINE, National Joint Stock Company
vul. B. Khmelnytskogo, 6, Kyiv, 01001, Ukraine 

tel.: +38 (044) 586 3537; fax: +38 (044) 586 3310
www.naftogaz.com

Public Relations Department:
tel.: +38 (044) 586 3579; fax: +38 (044) 586 3334

e-mail: press@naftogaz.net

The National Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine is the leading enterprise in 
Ukraine’s fuel and energy complex. The Company works out the development strategy of 
oil and gas industry, ensures effective operation and further development of the oil and 
gas industry, covers the fuel and energy needs of the industrial and household sectors and 
provides a secure oil and natural gas transit to Central and Western European countries. 

The Company’s subsidiaries are engaged in the following operations:
•	 search for gas and oil, fields development;
•	 development and exploratory drilling for gas and oil;
•	 gas and oil transportation;
•	 supply of natural gas and LPG to industrial, commercial and household sectors;
•	 gas storage in underground facilities;
•	 gas and gas condensate processing;
•	 compressed natural gas and LPG vehicle refuelling;
•	 marketing of petroleum products through its own filling station network;
•	 research and development support to the industry.
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NAFTOPRODUKTY, Weekly newspaper
vul. Frunze, 40-G, fl. 2, Kyiv, 04080, Ukraine 
tel.: +38 (044) 234 6839; fax: +38 (044) 234 6847
e-mail: oil@ukroil.com.ua
www.oilreview.kiev.ua

“NAFTOPRODUKTY” is being published since 1999. It is the most informative newspaper 
in Ukraine with commercial offers for the oil market. It publishes the latest news of the fuel 
market of Ukraine and abroad, question on the price formation and fuel quality etc. There 
are the most exact and complete monitoring of the oil products market of Ukraine in this 
newspaper (information about the prices for light and dark oil products, gas, additives, 
polymers; oil market equipment and real estate commercial offers).

NASOSENERGOPROM, PPC
vul. Nezalezhnosti, 10-A, of. 8
Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine
tel.: +38 (0342) 711 050
fax: +38 (0342) 773 395, +38 (0342) 776 433
e-mail: info@nep.ua
www.nep.ua

Nasosenergoprom has been realizing industrial and domestic equipment for 20 years 
by wholesale and retail trade. Big choice of pumps, valves, compressors let to use them 
for domestic demands and in different industries, such as food, chemical, oil/petroleum, 
in municipal field. Many years of experience, knowledge of market and demands of each 
region of Ukraine give possibility to establish competitive prices for certified high quality 
equipment.

NATIONAL OILWELL VARCO
DRECO ENERGY SERVICES ULC

6415 – 75 Street
Edmonton, Alberta, T6E 0T3, Canada

National Oilwell Varco is a worldwide leader in design, manufacture and sale of 
comprehensive systems and components used in oil and gas drilling and production, 
tubular inspection, internal tubular coatings, integrated systems, downhole tools, drill stem 
products, lifting and handling equipment, as well as in providing supply chain integration 
services to the upstream oil and gas industry.

NEFTERYNOK
UKRPETROLCONSULTING, LTD
vul. V. Khvoiki, 18/14, of. 304, Kyiv, 04080, Ukraine
tel.: +38 (044) 494 2530; fax: +38 (044) 494 1353
е-mail: info@upeco.com
www.nefterynok.info

All-Ukrainian leading weekly professional magazine, containing 32 pages of quality, 
timely information about Ukraine’s, Russia’s as well as other international markets of crude 
oil, natural gas, oil products. Published since July 1997. Circulation: 6,000. Published: 
every week. Distribution area: Ukraine, countries of the former Soviet Union, EU and USA. 
Distributed solely by subscription.

Language: Russian.

NIKO TRADING, LLC
vul. Naberezhno-Khreshchatytska, moorage №4

Kyiv, 04070, Ukraine
tel.: +38 (044) 205 3335; fax: +38 (044) 206 0506

e-mail: oil@niko.ua 
www.oil.niko.ua 

LLC “NIKO TRADING” is included into the group of companies “NIKO”, successfully 
operates at the Ukrainian market of lubricating materials for more than fifteen years, is 
the official distributor of worldwide known company ExxonMobil, and carries out direct 
deliveries of motor-car and industrial butters ESSO and MOBIL of the highest quality. Their 
quality is confirmed by the factory certificates of producers. All products are supplied from 
the factories of ExxonMobil company in the original packing.

ODESSA FACTORY OF FINISHING MATERIALS
Leningrad higway, 5, Odesa, 65031, Ukraine

tel./fax: +38 (048) 728 2710
tel.: +38 (048) 778 1143

e-mail: ozom-teh@ukr.net, ozom-sale@ukr.net
www.ozom.od.ua

“OZOM” is a leading Ukrainian enterprise specializing in production and supply 
of advanced anti-corrosion protective coatings used in route conditions overhaul (re-
insulation), construction or reconstruction of gas and oil pipelines. “OZOM” is the official 
supplier of “Naftogaz of Ukraine”. Our materials were used to build pipelines “Druzhba”, 
“Odesa-Brody”, “Dnipro oil pipelines” starting from 1990.

ORION, NPE
vul. Trufanova, 14, Kharkiv, 61024, Ukraine 

tel./fax: +38 (057) 719 4053, +38 (057) 719 4055
e-mail: info@orion.com.ua

www.orion.com.ua

•	 Stationary and portable gas analyzers — indicators for controle of maximum 
permissible concentration (MPC) of harmful substances and below explosive 
concentrations of combustible gases.

•	 Stationary and portable devices for effluent gases and smoke gases control.
•	 Leak sensors for internal and external gas line.
•	 Telemetry complexes GRP.

PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.
P.O. B. 214695, Sheikh Zayed Road, of. 903

Nassima Tower, Dubai, UAE
tel.: +971 4 328 9998; fax: +971 4 328 9997

e-mail: Mark.watson@packersplus.com
www.packersplus.com

Packers Plus is the innovator of open hole, multi-stage completion systems and 
provides solutions for technically challenging applications in horizontal, vertical, multi-
lateral and high pressure/high temperature (HPHT) wells. By remaining focused on high-
value completion technologies, Packers Plus strives to be the leading supplier of technical 
solutions in its chosen field.
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PAKER, Science and production firm
ul. Severnaya, 7, Oktyabrsky
the Republic of Bashkortostan, 452606, Russia
tel.: +7 3476 466 364, +7 3476 467 191
fax: +7 3476 767 515
e-mail: mail@npf-paker.ru
www.npf-paker.ru

Science and production firm “Paker” specializes in designing and manufacturing packer 
and anchor equipment and well arrangements for oil and gas wells’ operation, stimulation, 
testing and repair. Our company renders the complex of services on maintenance, installation 
and repair of all the manufactured products as well.

For more than twenty years of activity SPF “Paker” has become a reliable partner for over 
400 oil and gas producing and service companies of Russia and CIS countries, who trust the 
quality of our products and service. 

We invite you to visit our company to see the manufacture. 

PERMNEFTEMASHREMONT 
ul. Vladimira Kima, 8, Krasnokamsk
Perm Krai, 617064, Russia 
tel.: +7 3427 350 794, +7 3427 350 796
+7 3427 350 798; fax: +7 3427 350 793
e-mail: pnmr@pnmr.ru
www.pnmr.ru

Permneftemashremont is a leading Russian manufacturer of cable-free MWD-systems 
with hydraulic and electromagnetic communication channels, gamma ray and resistivity 
tools, mud motors, PDC bits for drilling oil and gas wells; a service company that provides 
integrated service-while-drilling (directional drilling, bit service, PDM service, coring).

PILOT DRILLING TECHNOLOGIES, LLC
vul. Veterynarna, 22, of. 210, Poltava, 36008, Ukraine 
tel.: +38 (0532) 694 529
fax: +38 (0532) 508 234
e-mail: pilot@pilot-dt.com
www.pilot-dt.com

Pilot Drilling Technologies, LLC is a service company, activity directions of which are 
completion equipment supply and services provision. Company is an official distributor in 
Ukraine of such North-American manufacturers as D&L Oil Tools (packer equipment), World 
Oil Tools (inflatable packers), CTE Ltd (casing accessories), TechWest Liners (liner hungers).

POLTAVA PETROLEUM COMPANY (PPC), JV
vul. Frunze, 153, Poltava, 36002, Ukraine 
tel.: +38 (0 532) 501 317
fax: +38 (0 532) 501 314
e-mail: info@ppc.net.ua 
www.ppc.net.ua

Poltava Petroleum Company (PPC), a joint Ukrainian-British venture, was established in 
1994 to implement a long-term investment project in the oil and gas industry of Ukraine. 
PPC is a leading non-state oil and gas producer in Ukraine. The principal company’s mission 
is to prospect, to explore and to produce oil and gas.

POLYMER, Lugansk plant, LTD
vul. Gastello, 39-B

Lugansk, 91047, Ukraine 
tel./fax: +38 (0642) 344 985

e-mail: info@lzp.com.ua
www.lzp.com.ua

Our enterprise is the leading producer in Ukraine of fiberglass pipes and capacities, and 
also products from molding polyurethane for the enterprises of fuel and energy, mining and 
processing, metallurgical, machine-building and chemical profiles.

PROMPRYLAD, Ivano-Frankivsk plant, LLC
vul. Akademika Sakharova, 23

Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine
tel.: +38 (0342) 750 592

+38 (0342) 750 582, +38 (0342) 595 478
fax: +38 (0342) 784 201, +38 (0342) 232 205

e-mail: prylad@prylad.com.ua, sales@promprylad.eu
marketing@prylad.com.ua 

www.prylad.com.ua

The main products:
•	 turbine and rotary-type industrial gas meters;
•	 gas flow accounting points;
•	 pressure difference indicators;
•	 gas filters; 
•	 gas volume correctors;   
•	 pressure difference measuring transduces;
•	 fuel oil meters and flowmeters; 
•	 metering diaphragms for liquids and gases; 
•	 device for gas meter metrological control;
•	 unified well manometers;
•	 displaying manometers.

PRYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA, LTD
vul. Avtotransportna, 4

Kyiv, 02088, Ukraine
tel.: +38 (044) 247 0886; fax: +38 (044) 581 6459

e-mail: pia@pia.kiev.ua
www.pia.kiev.ua

Development and adoption of monitoring and anti-disaster protection systems.

PSYCHEA, STC
vul. Frunze, 40-G, fl. 2, Kyiv, 04080, Ukraine 

tel.: +38 (044) 234 6839; fax: +38 (044) 234 6847
e-mail: oil@ukroil.com.ua

www.oilreview.kiev.ua

STC “Psyсhea” — one of the leading experts in the oil and gas market of Ukraine. Long 
experience, the availability of scientific and information base, highly skilled professionals 
allow to provide consulting services, make accurate forecasts of gas, oil and oil products 
markets and conduct expert-analysis roundtables.

STC “Psyсhea” — publisher of weeklies “TERMINAL: Oil review” and “NAFTOPRODUKTY”. 
Оnline resource: www.oilreview.kiev.ua
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RADMIRTECH, JV, LTD
vul. Akademika Pavlova, 271, Kharkiv, 61054, Ukraine 
tel./fax: +38 (057) 717 2876; tel.: +38 (057) 717 1778
e-mail: radmirtech@niiri.kharkov.com
www.radmirtech.com.ua

Directions of activity: development, manufacture, delivery and installation of equipment 
for systems of the fuel and energy complex.

Offers: gas volume correctors of VEGA series, RD meter measuring complexes КВР-1 for 
the commercial account of natural gas.

Carries out: 
•	 development, manufacture, sale, checking, service of proof-readers and gas counters; 
•	 designing, installation, adjustment & delivery of gas account units on a turn-key basis; 
•	 scheduling gas supply and heat supply objects of different levels — from the 

enterprise up to city.

REGION, LLC
P.O.B. 543-B, Kyiv-1, 01001, Ukraine
tel.: +38 (044) 235 0307; fax: +38 (044) 234 1188
e-mail: shelf@region.if.ua
www.region.if.ua

REGION Company — service company with 10 years of experience in providing a wide 
range of services to oil and gas enterprises of Ukraine, Russia and Kazakhstan.

Main types of work:
•	 oil & gas well drilling;
•	 well production maintenance and workover;
•	 well completion using a nitrogen unit;
•	 fluids production stimulation:

 – hydraulic fracturing of formation;
 – hydraulic acid fracturing;
 – acid treatment with the help of coiled tubing unit;
 – plugging (casing and cementing).

RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
No.869 Western Zhongzhou Road
Nanyang City, Henan Province, China
tel.: +86 3776 357 7509; fax: +86 3776 357 7539
e-mail: ejcjck@ejpetro.com
www.ejpetro.com

RG Petro Machinery (Group) Co., Ltd is one of the biggest rig manufactures in the world. 
RG Petro China as the IADC Member located in the middle of China has more than 40 years 
rig manufacture experience. RG can supply drilling rigs from 1,000 to 9,000 m. and workover 
rigs from 25 t. to 225 t. with API, ISO, CE, ATEX, TUV, DNV, GOST and other international 
standards certifications.

ROBIKON, SPF, LLC
prosp. Moskovsky, 23, Kyiv, 04073, Ukraine
tel.: +38 (044) 586 2633; fax: +38 (044) 586 2634
e-mail: info@robikon.com
www.robikon.com

Scientific Production Firm “Robikon” LLC deal with R&D and production of:
•	 gas filter-separators FSG;

•	 filters for impulse gas purification;
•	 domestic filters FG;
•	 filtering elements FTP;
•	 units for natural gas purification and drying;
•	 gas dehumidifiers;
•	 sensing lines ITSU, constriction devices USB-F and DKS;
•	 set of straight runs for ultra sound meter;
•	 odorant filters and other special filters;
•	 technological tanks for gas distributing stations, compressor plants and other objects.

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

ROSEN Group. ROSEN is a leading privately owned company serving the oil and gas 
industry with inspection, integrity, and rehabilitation products & services. For over 30 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 100 countries and employs over 2,000 people.

ROXTEC UA, LTD 
vul. Peremogy, 9

Kyiv, 03170, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 536 1554

tel.: +38 (044) 227 4941
e-mail: roxtec_ua@ukr.net

roxtec_ua@mail.ru
www.roxtec.ua, www.roxtec.com     

Roxtec is a modular-based system of cable and pipe seals with use of “Multidiameter” 
technology.

Roxtec system combines in itself: 
•	 impermeability (water, gases, dust, rodents, insects);
•	 protection against fire;
•	 protection against electromagnetic interference and radio hindrances;
•	 defense from the explosion and vibration, pressure.
Certified in Ukraine!

ROZUMNYI DIM, LLC
vul. Syretska, 31

Kyiv, 04073, Ukraine
tel.: +38 (044) 502 8491

e-mail: project@rozumdim.com.ua
www.kloepper-therm.com.ua

One of the company’s profile specializations are Klöpper-Therm electric heating systems.
We offer the following services: development, design, manufacture, sale, supply, 

installation and maintenance of heating systems and their component elements.
Klöpper-Therm Company follows the global innovation policy since its foundation in 1928. 

Nowadays, we are a team of highly qualified specialists in the field of electric heating systems.
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SATURN DATA INTERNATIONAL COMPANY
vul. Borschagivska, 125
Kyiv, 03056, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 457 5555
e-mail: saturn@saturn-data.com
www.saturn-data.com

Saturn Data International Company is one of the leading Ukrainian systems IT integrator. 
The Company is certified by ISO 9001:2008 and recognized as the winner of a number of 
national competitions. Our partners are: Siemens, R&M, Rittal, Industronic, Dräger, Phoenix 
Contact and other well-known world-wide leaders. The company is ready to implement 
projects in the following areas: the construction of information systems and networks 
(SCS, LAN, data centers, access control systems, video surveillance systems), technological 
control systems, loud-speaking communication systems; distribution of protected cases for 
transportation, protected notebooks, monitors, tablet and pocket computers, alcohol meters. 

SERVICE KING, LTD
vul. Ryleeva, 10-А, of. 227
Kyiv, 04073, Ukraine
tel.: +38 (044) 466 6416
e-mail: servicekingrigs@gmail.com

SERVICE KING Ukraine is an official dealer of rig manufacturer — SERVICE KING, USA.

SERVICE OIL, LLC
vul. Yuria Kotsybinskogo, 14, of. 8
Kyiv, 04053, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 486 2622
tel.: +38 (044) 486 2621
e-mail: serviceoil@i.ua

Ukrainian oil service company “SERVICE OIL” is a subsidiary of Republican Unitary 
Enterprise “Production Association Belorusneft” — Republic of Belarus.

The company specializes in providing services to oil and gas companies, namely, 
drilling operations, well workover, hydraulic fracturing, coiled tubing technology, work 
intensification.

SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. LTD.
vul. Volodymyrska, 75, of. 5
Kyiv, 01033, Ukraine
tel.: +38 (044) 258 7076
fax: +38 (044) 287 7583
e-mail: wangyq@keruigroup.com
changxc@keruigroup.com
www.keruigroup.com

Kerui Group, located in China, Dongying, owns more than 6000 employees. Kerui sets up 
subsidiaries, technical service stations and spare parts warehouses in 37 countries all over 
the world and owns more than 60 service teams for drilling and workover operation, coiled 
tubing technical service, fracturing service, under balance drilling service and thickened oil 
recovery service.

SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD
No.1769, Pu Xing Road, Minhang District

Shanghai, China
tel.: +86 216 429 6661; fax: +86 215 433 6696

e-mail: shenkai@shenkai.com
www.shenkai.com

Shenkai mainly engaged in researching, developing and manufacturing petroleum 
equipment. The main products: mud logging unit, drilling instrument, wireless MWD, bop 
and control system, choke and kill manifold, wellhead and christmas tree, drilling bits. 
Shenkai also offers mud logging services. Up to now, Shenkai has exported many products 
to 50 countries and regions.

SIGNAL, EIEA
Engels-19, Saratov obl., 413119, Russia

tel./fax: +7 8453 761 111, +7 8453 751 700
e-mail: marketing@eposignal.ru

www.eposignal.ru

Engels Instrument Engineering Association “Signal” is the biggest manufacturer of gas 
equipment in the Russian Federation. Gas equipment represents approximately 50 % of the 
total production realized by the enterprise: gas pressure regulators, gas pressure reducing 
cabinets, heating boilers, gas meters, gas burners, automatic gas burning devices, gas flow 
rate devices, accessories, mobile boiler plants.

SKS, GC
WELL CASING SERVICE, GC

UKRSKS, LTD
prosp. Ak. Palladina, 34, of. 407, Kyiv, 03680, Ukraine

tel.: +38 (044) 383 1549, +38 (044) 383 1548
fax: +38 (044) 222 6160

e-mail: mail@sks-gk.com
www.sks-gk.com

GC “SKS” is a leader in the area of development and implementation of exclusive 
technologies for boring casing, production of special backfill materials and rendering of a 
set of services for cementation of gas and oil wells. We are pioneers in the development and 
implementation of high-end technologies for cementation of mining holes in the geological 
cuts of any complexity. We are also the founders of Expansive Backfill Materials; we have 
started mass production of exclusive backfill materials.

SMITH UKRAINE, DE
vul. Frunze, 225, of. 203, Poltava, 36008, Ukraine 
tel.: +38 (0532) 509 663; fax: +38 (0532) 506 363

e-mail: reception@smith-ukraine.com
www.smith-ukraine.com

DE “SMITH UKRAINE” has been operating on the oil and gas market of Ukraine since 
2005. The company supplies oil and gas equipment and provides the following services: 
integrated project management (IPM); drilling and well-workover; coring service; bit service; 
rent of down hole motors, turbo drills and other drilling equipment; engineering service. 

By applying high-quality equipment, which is supplied, and Company’s technical 
specialists experience, the Clients managed to achieve remarkable drilling.
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SPETSBUDKOMPLEKT
vul. Chapaeva, 69-A
Kremenchuk, Poltava obl., 39600, Україна
tel.: +38 (0536) 791 214
e-mail: ssk1ukr@yandex.ru 
www.sskr.ru, www.sskr.com.ua

Manufacturing of control cabinets, electric cabinets, insulated enclosures, explosion 
proof enclosures, vandal-proof enclosures, weatherproof cabinets, heat chamber, protective 
covers, operator control panels, connection boxes, cabinets with heating.

Supply and sale of connective and valves for instrumentation and automation, Hy-Lok 
Corporaion. High-pressure valves.

STATE SCIENTIFIC AND TECHNICAL LIBRARY 
OF UKRAINE (SSTL OF UKRAINE)
vul. Gorkogo, 180, Kyiv-150, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 528 2338, +38 (044) 529 4204
tel./ fax: +38 (044) 529 4392
e-mail: gntb@gntb.gov.ua
www.gntb.gov.ua

The Library was founded in March 1935. On the 6 of June 1960 it was granted the status 
of State Library. It was given its present name in 1992. Main types of activity: scientific and 
technical literature and documentation fund formation including patent, normative and 
technical, industrial documentation, auto synopsis dissertations, publication of bodies of 
scientific and technical informational; library and bibliographic, reference and informational 
service; topic patent quest; giving of the factographic information about the firm, 
organization, enterprise (domestic and foreign) and its products; deposition of scientific 
works; documentation copy making; providing with computer technique and Internet, 
documentation and image scanning, electronic delivery of documents etc.

TECHKOMPLEKT-KIEV, SC
vul. v.Khvoyki, 21, of. 620, Kyiv, 04655, Ukraine
tel.: +38 (044) 586 5320
fax: +38 (044) 586 5321
e-mail: tk-kiev@tk-kiev.com.ua
www.tk-kiev.com.ua 

Systems of pipelines and reservoirs electric heating on the basis of a heating cable with 
self-regulation and constant power RAYCHEM that maintain the temperature up to 400 °C. 
Equipment is certified and authorized for use in explosive areas.

Techkomplekt-Kiev also offers shrink-wrap cable boxes RAYCHEM, overvoltage limiters, etc.

TECHNICS, PME
vul. Zhovtneva, 54, of. 407
Poltava, Ukraine
tel./fax: +38 (053) 259 2350
e-mail: texniks@svitprom.com
www.tehniks.org

Geological exploration work; production of natural gas, condensate and oil and their 
preparation for transportation, drilling and workover of wells.

TECHPRILAD, NPE, LTD 
prov. Kurenivsky, 4/9, Kyiv, 04073, Ukraine

tel.:+38 (044) 467 2630
fax: +38 (044) 467 2644

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

The company is an importer and official representative in Ukraine of a number of leading 
European manufacturers of industrial valves, which are widely used in oil and gas industry 
and power engineering.

Tripple offset metal seated butterfly valves, gate valves, ball valves, globe, pinch shut-
off and control valves, pressure and temperature control valves, float valves, equipment for 
condensate drainage and removal, etc. Сonforming to API, ASME, DIN and other standards.

TEGAS, Industrial Group
prosp. Repina, 20, of. 43, Krasnodar, 350051, Russia

tel.: +7 (861) 299 0909
fax: +7 (861) 279 0609
e-mail: info@tegas.ru

www.tegas.ru

Tegas Industrial Group is a leading Russian manufacturer of compressor and gas-
separating equipment. Company produces air and nitrogen compressor stations, which can 
be stationary, mobile on chassis Kamaz, Ural, MZKT or in block-module container version. 
Such equipment is used in many industrial applications: oil and gas processing, coal, mining, 
chemical, food, transport and many others. Our level of expertise allows us to find the best 
solutions for any customer’s requests.

TEPLOENERGOСOMPLEСT, LTD 
vul. Ak. Tupoleva, 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 and gas complex 
construction, reconstruction, modernization, development & implementation of integrated 
automation systems and security of FEC objects. Performing exploration, diagnostic work, 
assessment of pipelines and natural gas equipment.

TERMINAL: OIL REVIEW, Analytical journal
vul. Frunze, 40-G, fl. 2, Kyiv, 04080, Ukraine 

tel.: +38 (044) 234 6839
fax: +38 (044) 234 6847

e-mail: oil@ukroil.com.ua
www.oilreview.kiev.ua

 
“TERMINAL: Oil Review” is being published since 2000. It is dedicated to fuel and 

energy complex of Ukraine and abroad. The main events in the oil and gas production, 
processing and transportation sphere are highlighted in the journal, as well as the issues 
of the petroleum refineries and selling, the issues of the legal regulation of the oil and gas 
complex, ecology, quality, energy saving problems. The analysis of the market risks with the 
price forecasts are provided.
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TIANJIN DFXK PETROLEUM
No.1 of Fuwang street in Fuyuan Economic Area
Wuqing Area, Tianjin city, China
tel.: +86 1391 029 9429
fax: +86 0222 953 5758
e-mail: dfxk2008@yahoo.com.cn
www.dfxk.com/en/

Tianjin Dong Fang Xian Ke Petroleum Machinery Co., Ltd. is a professional manufacturer 
of drilling rig (Truck-mounted and Trailer-mounted), which includes ZJ15, ZJ20, ZJ30 and 
ZJ40, and workover rig includes XJ350, XJ400, XJ450, XJ550, XJ650, XJ750 and XJ850. We 
also provide maintenance service for drilling rigs and workover rigs.

TORGINDUSTRIYA, LLC
prov. Shevchenka, 20
Poltava, 36007, Ukraine
tel.: +38 (093) 358 3555, +38 (066) 877 2611
tel./fax: +38 (0532) 509 913
e-mail: torgind@gmail.com, torgind@mail.ru
www.torgind.com

Specialized in organizing the supply of oilfield equipment and spare parts in Ukraine 
and the CIS countries. Centralized supply of enterprises specializing in drilling, underground 
and workover operations. Rental and repair of drilling equipment.

TUTKOVSKY GROUP
vul. Dubrovytska, 28
Kyiv, 04114, Ukraine
tel.: +38 (044) 390 2130
fax: +38 (044) 390 2131
e-mail: office@tutkovsky.com
www.tutkovsky.com

TUTKOVSKY combining two manufacturing companies & higher education institution, 
which implements educational programs & conducts research & development works. The 
plants are manufacturing geophysical & exploration equipment including mobile dwellings, 
container type & on chassis (over 100 modifications); modular & frame-panel buildings. The 
products of Group’s plants are exported to Azerbaijan, Belarus, Canada, Kazakhstan, Russia, 
Turkmenistan and Uzbekistan.

TUTKOVSKY provides services in the areas of finding, development & implementation 
of exploration technologies, manufacturing of geophysical & geological exploration 
equipment, professional development & training of personnel for the exploration and 
production companies, as well as performs an appropriate engineering support & consulting. 

TUTKOVSKY integrated solutions for clients — services & production companies: consulting; 
providing customers with technologies & up-to-date equipment from world leading companies; 
development of advanced technologies & equipment upon client’s request; geophysical 
equipment manufacturing; geological exploration equipment manufacturing; infrastructure 
for oil companies: mobile dwellings, container type & on chassis, modular & frame-panel 
buildings; environmental protection; educational programs, information projects & trainings. 

TUTKOVSKY is ready to provide distribution services to producers of geophysical and 
exploration equipment.

U.S. COMMERCIAL SERVICE, 
U.S. EMBASSY, KYIV UKRAINE

vul. I. Sikorskogo, 4
Kyiv, 04112, Ukraine

tel.: +38 (044) 521 5244 
fax: +38 (044) 521 5727

e-mail: office.kiev@trade.gov
www.buyusa.gov/ukraine/

The primary mission of the U.S. Commercial Service is to assist U.S. companies do business 
in Ukraine. We believe the best way to help U.S. companies in this challenging market is to 
identify Ukrainian partners for them. During the 17th International Forum “Oil & Gas 2013”, 
the Commercial Service will represent U.S. companies interested in opportunities in the 
Ukrainian market.

The Commercial Service also provides market expertise on specific sectors, can make 
introductions and identify opportunities.

Please see the details about our programs and services on our website 
http://www.buyusa.gov/ukraine/.

UKRAINIAN ENERGY
e-mail: uaenergy@gmail.com

www.ua-energy.org

“Ukrainian Energy” (www.ua-energy.org/en) is a unique platform created by the 
analytical centre “DiXi Group”. Every day it publishes announcements, news in energy 
sphere, analytical notes of renowned think-tanks, announcements and reports of key sector 
events, interviews and comments of market specialists. It also has several special projects 
(sub-websites) and a full-scale English version.

UKRAUTOGAS, Affliated company of National 
joint-stock company “Naftogaz of Ukraine”

vul. Grygorovycha-Barskogo, 2
Kyiv, 03134, Ukraine 

tel.: +38 (044) 461 2811
tel./fax: +38 (044) 461 2868

e-mail: main.uag@naftogaz.net
www.ukravtogaz.com

Realization of compressed natural gas (methane) for motor fuel trough one of the 
biggest in Europe network of natural gas vehicle filling stations (NGVFS), its project capacity 
is 683 mln. cm. per year.

UKRMASHTEHTORG, LLC
vul. Vyshgorodska, 14

Kyiv, 04074, Ukraine
tel.: +38 (095) 678 2487

Focused on managing supply of oil-field equipment and accessories in Ukraine and 
CIS countries to fully meet needs of drilling companies for underground drilling and wells 
overhauling.
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UKRNAFTA, PJSC
prov. Nestorivsky, 3-5
Kyiv, 04053, Ukraine 
tel.: +38 (044) 503 1003
fax: +38 (044) 506 1199
e-mail: press@ukrnafta.com
www.ukrnafta.com

Development & production of oil, gas & gascondense fields. Exploration & development 
drilling for wells. Prevention and abandonment of open oil and gas flows, gas processing. 
Oil for oil refineries, dry and liquefied gas, stable petrol. Selling of combustive-lubricating 
materials by own fuel station network.

UKRNAFTOGAZREMONT, LTD
prov. Malopanasіvsky, 4/7, of. 110
Kharkiv, 61052, Ukraine 
tel./fax: +38 (057) 712 1276
e-mail: ungr7@ukr.net

“Ukrnaftogazremont” LTD specializes in capital (underground) repair of oil and gas 
wells. We offer the following services: waterproofing works, hydrocarbon production 
intensification, installation of cement bridges.

“Ukrnaftogazremont” LTD produces gas and gas condensate and is licensed for search 
(exploration) of minerals and natural gas according to unsettled rate.

UKR-SNAB, LLC
vul. Malynska, 18
Kyiv, 03164, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 221 2864
e-mail: ukrsnab.head.office@gmail.com
www.ukrcnab.uaprom.net

LLC “Ukr-Snab” is a major distributor of gas equipment. We deliver from Europe: flexible 
gas pipes, filters, tools, and other equipment. “Ukr-Snab” has a close relationship with 
manufacturers. This allows us to meet the needs of our customers in the shortest possible 
time at affordable prices. We offer consistently high quality products. We are looking for new 
suppliers from the EU.

UKRTRANSGAZ, PJSC 
Klovskiy Uzviz, 9/1
Kyiv, 01021, Ukraine
tel.: +38 (044) 254 3154
fax: +38 (044) 461 2095
e-mail: press@utg.ua
www.utg.ua

Supplying natural gas to domestic consumers; natural gas transmission through 
Ukraine; storage of natural gas in underground storage facilities; construction, operation, 
reconstruction and servicing of gas mains; R & D for gas transmission and storage industries.

UKRTRANSNAFTA, PJSC
vul. Kutuzova, 18/7, Kyiv, 01133, Ukraine 

tel.: +38 (044) 201 5701; fax: +38 (044) 201 5778
e-mail: office@ukrtransnafta.com

www.ukrtransnafta.com

PJSC “Ukrtransnafta” is the national operator of the oil-trunk pipeline system of Ukraine. 
It provides oil supply to Ukrainian refineries as well as transit to the EU countries.

The overall pipeline length is 4767.1 km. The system has: inlet throughput is 114 MTA, 
outlet — 56,3 MTA, 51 oil pumping stations, tank farm over 1 million m³. and a complex of 
technological and electrotechnical facilities.

The company owns Marine Oil Terminal “Pivdenniy” which can load/unload tankers with 
deadweight up to 150 thousand tones and tanker draft up to 13,8 meters. The capacity of 
the terminal is 14,5 MTA with possible extension up to 45 MTA. 

“Ukrtransnafta” fulfills to the full extend its obligations to its partners on oil acceptance, 
transportation and its timely transfer to consumers.

UKRTRUBOIZOL, Scientific-Production Company, LLC
vul. Zavodska, 2, Meliorativne

Novomoskovsky reg., Dnipropetrovsk obl., 51217, Ukraine 
tel.: +38 (056) 736 2475; tel./fax: +38 (056) 736 2564

e-mail: office@uti.ua
www.ukrtruboizol.com

•	 External pipe coating with polyethylene, polyurethane;
•	 Anticorrosion, Abrasion-resistant, Flow Internal pipe coating with epoxy materials;
•	 Recovery and renovation of used pipes;
•	 Design, Development and manufacture  of anticorrosion coating lines;
•	 Supply of pipes and component parts for pipelines.

UNION DRILLERS OF UKRAINE
vul. Anri Barbusa, 9, Kyiv, 02192, Ukraine

tel.: +38 (095) 807 6685
+38 (097) 489 7357, +38 (044) 515 7695

e-mail: burinnja@ukr.net, vdovichenkoai@gmail.com
www.burinnja.com.ua

Scientific research, design of new technics, technology and organization of drilling 
process. Manufacture of drilling equipment, tools and devices for holes drilling.

Training of drilling personnel according to international experience.

USEIS SA, Representative office in Ukraine 
vul. Nyzhniy Val, 7-9, Kyiv, 04071, Ukraine 

tel./fax: +38 (044) 500 8357
e-mail: marketing@useissa.ch

www.useissa.ch
•	 Qualified professionals with extensive experience in oil and gas industry in Ukraine 

and CIS countries.
•	 Services for turnkey exploratory and production drilling of oil and gas wells of any 

complexity (including deviated, with a horizontal completion).
•	 Work over services.
•	 Core sampling services.
•	 Repeated formation baring, increase of well’s flow rate by coil tubing.
•	 Engineering support and consulting while drilling.
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VELAN, TD
ul. Chudnaya, 10, Rostov-on-Don, 344041, Russia
tel./fax: +7 863 237 0340
tel.: +7 863 237 0350, +7 863 237 0341
e-mail: velan-td@aaanet.ru 
www.velan-td.ru 

VELAN — 55 year experience of production & supply of all the range of explosion/dust/
waterproof electric equipment. Innovative energy saving technologies are condensed 
in light fittings production (including LED ones).

The management system is certified to meet the requirements of ISO 9001:2008 standard 
by “Bureau Veritas Certification”.

VEMM TEC MESSTECHNIK GMBH
Gartenstrasse, 20, 14482 Potsdam, Germany
tel.: +49 0331 709 6275; fax: +49 0331 709 6270
e-mail: info@vemmtec.com
www.vemmtec.com

Vemmtec is a manufacturer and supplier of metering equipment for more than 40 years: 
•	 iquid metering equipment;
•	 precise flow meters for all liquids, viscous media and many applications;
•	 gas metering equipment;
•	 metering instruments for natural gas industry and all types of gases with/without 

electronic data transmission;
•	 analysing equipment;
•	 stationary and mobile process gas chromatograph systems.

VIKOIL LTD
Kudriavskyi Uzviz, 7, of. 211
Kyiv, 04053, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 451 4862
e-mail: marketing@vikoil.kiev.ua
www.vikoil.com

•	 Personnel with extensive experience in conducting seismic operations in different 
climatic zones according to international standards.

•	 Uses modern telemetry equipment and technologies.
•	 Performs 2D, 3D, 2D-3C и 3D-3C Seismic Surveys for mineral and hydrocarbon 

exploration.
•	 Performs full range of seismic data processing and interpretation.
•	 3D geologic modelling, estimation of reserves, hydro-dynamic modelling.
•	 The company is certified by the international Certification Center DEKRA for 

compliance with ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

WEATHERFORD UKRAINE, LLC
vul. Irynynska, 5/24, of. 97, Kyiv, 01034, Ukraine
tel.: +38 (044) 284 1618; fax: +38 (044) 284 1619
e-mail: ukraine.Info@eu.weatherford.com
www.weatherford.com

Weatherford International Ltd (WFT:NYSE) is one of the largest diversified upstream 
oilfield service company in the world. Our global network includes more than 58,000 people, 
900 service bases, 106 manufacturing facilities, and 34 technology and training centers 

in more than 100 countries. Our products and services span the lifecycle of a well, including 
drilling, evaluation, completion, production and intervention. The Company’s range of 
production-enabling technologies include evaluation services, directional drilling services, 
Secure DrillingSM services, cased hole completion systems, expandable technologies, 
intelligent completion technologies, production optimization systems and all major forms 
of artificial lift.

WELLTEC OILFIELD SERVICES (UKRAINE), LLC
vul. Zvirynetska, 63, Kyiv, 01014, Ukraine

tel.: +7 495 287 6630
e-mail: akozyrev@welltec.com

www.welltec.com

Welltec® develops and provides well solutions for the oil and gas industry. The 
technologies and solutions are tailored to enhance recovery rates and are provided in 
the form of well completion technology and intervention services that support both 
performance and integrity.

WUZHOU VALVE CO LTD
Yongqiang High And New-Tech Industry District, Wenzhou, China

tel.: +86 5778 692 2139; fax: +86 5778 693 3224
e-mail: intlsales@wuzhou-valve.com

www.wuzhou-valve.com

WuZhou Valve was founded in 1978. Taking “User first, quality first, reputation first” as the 
service principle. We have won the trust from users and peers. We would like to cooperate 
together with all sectors of the society for a better future.

YAMPILSKYI PRYLADOBUDIVNYI ZAVOD, PJSC
vul. Voroshylova, 83-A

Jampil, Vinnitska obl., 24500, Ukraine
tel.: +38 (04336) 201 104; fax: +38 (04336) 21 949

e-mail: promtech@ukrpost.ua
www.jpz.com.ua

Gas meters with electronic counter, temperature corrector, protection against magnetic 
fields: G1 ЕГЛ-Т-м, G1,6 ЕГЛ-Т-м, G2,5 ЕГЛ-Т-м, G4 ЕГЛ-Т-м, G6 ЕГЛ-Т-м, G10 ЕГЛ-Т-м.

Gas meters: G2,5 РЛ, G4 РЛ, G6 РЛ, G10 РЛ.
Gas filters: G ½, G ¾, G 1¼.

ZOND, Scientific-Production Enterprise 
of advanced technologies, LLC

vul. Kharchovykiv, 27, Poltava, 36014, Ukraine
tel.: +38 (0532) 678 141; fax: +38 (0532) 668 760

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

The first step was the development and introduction of new chemicals for drilling mud 
and special fluids for workover. Since 2000, SPE LLC “ZOND” started to drill oil and gas wells 
with appropriate permits for that kind of activities. 

The greatest value of the enterprise is engineering and technical personnel with 
extensive experience of work in the fields of Ukraine, Kazakhstan and Siberia. 
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LIst of exhIbIts
Oil & gas fields exploration, modern 
technologies: equipment, technologies, 
services
ATK
AVA/ NEWPARK
BAUER-KOMPRESSOREN 
BELORUSNEFT
BUROVA TECHNIKA
CADOGAN PETROLEUM PLC
CHORNOMORNAFTOGAZ
DIAMENT
ENI
ESTA WELL SERVICES UKRAINE
EXALO DRILLING 
FIRST DRILLING PORTAL
FUGRO OCEANSISMICA 
GEO ALLIANCE GROUP
GWDC
NADRA GROUP
NAFTA A.S.
NAFTOGAZ OF UKRAINE
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
PERMNEFTEMASHREMONT 
POLTAVA PETROLEUM COMPANY (PPC)
POLYMER
REGION
ROZUMNYI DIM
SERVICE OIL
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT 
SMITH UKRAINE
TECHNICS
TIANJIN DFXK PETROLEUM
TUTKOVSKY GROUP
USEIS SA 
VIKOIL LTD
WEATHERFORD UKRAINE
WELLTEC OILFIELD SERVICES (UKRAINE)
ZOND

Well drilling and workover: equipment, 
technologies, services
ARSENAL
AVA/NEWPARK
BAUER-KOMPRESSOREN 
BELORUSNEFT
BILCO TOOLS 
BUROVA TECHNIKA
CADOGAN PETROLEUM PLC
CONFIND SRL
DIAMENT
DP-SERVICE
DRILL-TEK MWD SERVICES LTD.
ELICOM
ENI
ESTA WELL SERVICES UKRAINE
FIRST DRILLING PORTAL
GEO ALLIANCE GROUP
GEO WELL SERVICES
GWDC
KINGDREAM PUBLIC LIMITED COMPANY
KONOTOP VALVES PLANT
MICROL

NADRA GROUP
NAFTA A.S.
NAFTOGAZ OF UKRAINE
NATIONAL OILWELL VARCO
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES
PAKER
PERMNEFTEMASHREMONT 
PILOT DRILLING TECHNOLOGIES
REGION
RG PETRO-MACHINERY(GROUP)
ROZUMNYI DIM
SERVICE KING MANUFACTURING
SERVICE OIL
SKS
SMITH UKRAINE
TECHNICS
TIANJIN DFXK PETROLEUM
UKRNAFTOGAZREMONT
USEIS SA 
WEATHERFORD UKRAINE
WELLTEC OILFIELD SERVICES (UKRAINE)
ZOND

Offshore & onshore oil & gas field exploitation: 
equipment, technologies, services
ATK
BAUER-KOMPRESSOREN 
BELORUSNEFT
CADOGAN PETROLEUM PLC
ENI
ESTA WELL SERVICES UKRAINE
FUGRO OCEANSISMICA 
GEO WELL SERVICES
GWDC
NADRA GROUP
NAFTOGAZ OF UKRAINE
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
PERMNEFTEMASHREMONT 
POLTAVA PETROLEUM COMPANY (PPC)
POLYMER
REGION
RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
ROZUMNYI DIM
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT
UKRNAFTA
UKRNAFTOGAZREMONT
USEIS SA
WEATHERFORD UKRAINE
WELLTEC OILFIELD SERVICES (UKRAINE)

Oil and gas extraction
BELORUSNEFT
CHORNOMORNAFTOGAZ
GEO ALLIANCE GROUP
POLTAVA PETROLEUM COMPANY (PPC)

Underground storage of oil, 
oil products and natural gas 
CHORNOMORNAFTOGAZ
CONFIND SRL
ENI
HEAT-GAZGEP KFT.
MICROL

NAFTA A.S.
NAFTOGAZ OF UKRAINE
ROBIKON
ROSEN EUROPE B.V.
ROZUMNYI DIM
UKRTRANSGAZ 

Natural gas and condensate treatment and 
processing 
BAUER-KOMPRESSOREN 
CADOGAN PETROLEUM PLC
CONFIND SRL
ENI
GEO ALLIANCE GROUP
HEAT-GAZGEP KFT.
MICROL
MOTOR SICH
NAFTA A.S.
NAFTOGAZ OF UKRAINE
ROBIKON
ROZUMNYI DIM
TIANJIN DFXK PETROLEUM

Natural gas distribution, gas networks 
BAUER-KOMPRESSOREN 
BTK-CENTER KOMPLEKT
DST LAW GROUP
ENI
GAZPROM AVTOMATIZATSIYA
HEAT-GAZGEP KFT.
ITALGAZ
ITGAZ-UKRAINE
MICROL
MOTOR SICH
NAFTOGAZ OF UKRAINE
PROMPRYLAD
ROBIKON
SIGNAL
TEGAS
TEPLOENERGOСOMPLEСT 
UKR-SNAB

Pipeline systems: equipment and maintenance
BAUER-KOMPRESSOREN 
CHORNOMORNAFTOGAZ
ENI
EURO BUS
IMEST PLUS
MICROL
NAFTOGAZ OF UKRAINE
ODESSA FACTORY OF FINISHING MATERIALS
POLYMER
ROBIKON
ROSEN EUROPE B.V.
ROZUMNYI DIM
TECHKOMPLEKT-KIEV
UKRTRANSGAZ 
UKRTRANSNAFTA

Pipeline fittings and stop valves: 
exploitation, service and maintenance 
AIAEU
ALPHA-GАZPROMCOMPLECT
BTK-CENTER KOMPLEKT
CADOGAN PETROLEUM PLC
ENI
ESTA WELL SERVICES UKRAINE

EXFORMA
IMEST PLUS
ITALGAZ
NAFTOGAZ OF UKRAINE
NASOSENERGOPROM
ODESSA FACTORY OF FINISHING MATERIALS
PROMPRYLAD
PRYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
ROZUMNYI DIM
SIGNAL
SPETSBUDKOMPLEKT
TECHPRILAD 
TEPLOENERGOСOMPLEСT 
UKR-SNAB
UKRTRANSGAZ 
UKRTRUBOIZOL

Equipment, devices & services for oil industry
ALPHA-GАZPROMCOMPLECT
CALFRAC WELL SERVICES UKRAINE
CONFIND SRL
CORTEM-GORELTEX
ENERGOPROMSOYUZ
ENERGOUCHET 
EURO BUS
GAZPROM AVTOMATIZATSIYA
GREATWALL DRILLING COMPANY
GSA-UKRAINA
HEAT-GAZGEP KFT. LTD
IMEST PLUS
INDUSTRIE UND DICHTUNGSTECHNIK 
KäRCHER
KROHNE 
LANXIANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO
NATIONAL OILWELL VARCO
PERMNEFTEMASHREMONT 
PROMPRYLAD
REGION
ROSEN EUROPE B.V.
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT
SMITH UKRAINE
TIANJIN DFXK PETROLEUM
TORGINDUSTRIYA
UKRMASHTEHTORG
UKRTRUBOIZOL
USEIS SA
VELAN
WEATHERFORD UKRAINE
WUZHOU VALVE 

Equipment, devices & services for gas industry
ALPHA-GAZPROMCOMPLECT
ANALITPRIBOR
CORTEM-GORELTEX
ENERGOUCHET 
EURO BUS
EXFORMA
GAZPROM AVTOMATIZATSIYA
GSA-UKRAINA
ITALGAZ
ITGAZ-UKRAINE
KäRCHER
LANXIANG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO
MOTOR SICH
NATIONAL OILWELL VARCO
PROMPRYLAD



НАФТА та ГАЗ® 2013OIL & GAS® 2013 www.oilgas-expo.comwww.oilgas-expo.com

EN
G

EN
G

113112

LIst of trademarksREGION
ROBIKON
ROSEN EUROPE B.V.
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT
SIGNAL
TORGINDUSTRIYA
UKR-SNAB
UKRTRUBOIZOL
USEIS SA 
VELAN
WUZHOU VALVE CO.
YAMPILSKYI PRYLADOBUDIVNYI ZAVOD

Compressors and pumps
BAUER-KOMPRESSOREN
HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
METAN-TECHNOSERVICE 
NASOSENERGOPROM

Analyzers, risk assessment & reliability control 
CADOGAN PETROLEUM PLC
ENI
FUGRO OCEANSISMICA 
GWDC 
HONEYWELL ANALYTICS
NAFTOGAZ OF UKRAINE
ORION
ROSEN EUROPE B.V.
TEPLOENERGOСOMPLEСT 
TIANJIN DFXK PETROLEUM
UKRTRANSGAZ 
VIKOIL LTD

Сontrol and measuring devices, analyzers
ANALITPRIBOR
BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL
CHINT
CUBIC TM 
ENERGOUCHET 
KROHNE
KURS NPP
KURS SPE
MICROL
ORION
VEMM TEC MESSTECHNIK
YAMPILSKYI PRYLADOBUDIVNYI ZAVOD

Industrial equipment
ENERGOUCHET 
MACHENTECH
NASOSENERGOPROM
PROMPRYLAD
RADMIRTECH
ROZUMNYI DIM

Electrical equipment, cables
ETALON UKRINVEST
ROXTEC UA
ROZUMNYI DIM
TECHKOMPLEKT-KIEV
VELAN

Automatic control systems, data-processing 
networks
DSM-TRADE
PRYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
SATURN DATA INTERNATIONAL

SPETSBUDKOMPLEKT
TEPLOENERGOСOMPLEСT

Safety systems
ENERGOPROMSOYUZ
HONEYWELL ANALYTICS

Purification and ecological monitoring systems
BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL
CADOGAN PETROLEUM PLC
ECOLINE
EKO-EKSPRES
ENI
ESTA WELL SERVICES UKRAINE
FUGRO OCEANSISMICA 
HONEYWELL ANALYTICS
MICROL
NAFTOGAZ OF UKRAINE
PRYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
ROBIKON
UKRTRANSGAZ 
WEATHERFORD UKRAINE

Refined products 
BAUER-KOMPRESSOREN 
ENI 
ESTA WELL SERVICES UKRAINE
FABRIKANT.UA
GEO ALLIANCE GROUP
HEAT-GAZGEP KFT.
MICROL
NAFTOGAZ OF UKRAINE
NIKO TRADING
ROBIKON
ROZUMNYI DIM
TIANJIN DFXK PETROLEUM
UKRAUTOGAS

Staff training  
CADOGAN PETROLEUM PLC
DIAMENT
ENI
FIRST DRILLING PORTAL
NAFTAGAZSTRAKH
TIANJIN DFXK PETROLEUM
TUTKOVSKY GROUP
WEATHERFORD UKRAINE

Organizations and institutions
ASSOCIATION OF INDUSTRIAL ARMATURE ENGINEERING
INSTITUTE FOR RENEWABLE ENERGY AT NAS OF UKRAINE
SSTL OF UKRAINE 
U.S. COMMERCIAL SERVICE, U.S. EMBASSY, KYIV UKRAINE
UNION DRILLERS OF UKRAINE

Specialized media
AUTOMATION WORLD
CASPIAN ENERGY INTERNATIONAL MEDIA GROUP
ENERGOBUSINESS
ENERGY.OIL&GAS
EXPOSITION OIL GAS
MODERN PETROL STATION
NAFTOPRODUKTY
NEFTERYNOK
PSYCHEA
TERMINAL: OIL REVIEW
UKRAINIAN ENERGY

TR ADEMARK COUNTRY 
OF ORIGIN EXHIBITOR

ACCUTEX Taiwan MACHENTECH

ACL Italy ITALGAZ

ADLINK TECHNOLOGIES Taiwan SATURN DATA INTERNATIONAL

ARI-ARMATUREN Germany TECHPRILAD

AVIA Poland MACHENTECH

BAUER Germany BAUER-KOMPRESSOREN 

BELOTTI Italy MACHENTECH

BW Switzerland HONEYWELL ANALYTICS

C.A.T. GMBH Germany ESTA WELL SERVICES UKRAINE

CALFRAC Canada, USA CALFRAC WELL SERVICES UKRAINE

CANON Japan DSM-TRADE

CHINT China ZHEJIANG CHINT INSTRUMENT & METER 

CLEANTECH Canada CALFRAC WELL SERVICES UKRAINE

CLEANTECH FOAM Canada, USA, Mexico CALFRAC WELL SERVICES UKRAINE

COILJET Canada, USA CALFRAC WELL SERVICES UKRAINE

CONFIND Romania CONFIND SRL

CTE Canada PILOT DRILLING TECHNOLOGIES

CUBIC China WUHAN CUBIC OPTOELECTRONICS

D&L OIL TOOLS USA PILOT DRILLING TECHNOLOGIES

DE PALA Italy ITALGAZ

DESJOYAUX  France ECOLINE

DRäGER Germany SATURN DATA INTERNATIONAL 

ELEKTROGAS Italy ITALGAZ

ENI Italy ENI

EXALO DRILLING Poland EXALO DRILLING 

EXTRON Taiwan MACHENTECH

FERMAT Czech Republic MACHENTECH

FIORENTINI Italy ITALGAZ

FLOWROX Finland TECHPRILAD

FOCUS CNC Taiwan MACHENTECH

GAS SOUZAN Iran GSA-UKRAINA

GEO ALLIANCE Ukraine GEO ALLIANCE GROUP

GIULIANI ANELLO Italy ITALGAZ

GNC GALILEO Argentina METAN-TECHNOSERVICE

GWDC China GWDC

HAFI Austria HAFI ENGINEERING & CONSULTING 

HERZ EU UKR-SNAB

HONEYWELL ANALYTICS Switzerland HONEYWELL ANALYTICS
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TR ADEMARK COUNTRY 
OF ORIGIN EXHIBITOR

HY-LOK South Korea SPETSBUDKOMPLEKT

INDUSTRONIC Germany SATURN DATA INTERNATIONAL

J.A.BECKER AND SOHNE Germany NASOSENERGOPROM

JPR AQVA Poland ECOLINE

JS China TIANJIN DFXK PETROLEUM

JZ China KINGDREAM PUBLIC LIMITED COMPANY

KäRCHER Germany KäRCHER

KERUIGROUP China SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 

KLOEPPER THERM Germany ROZUMNYI DIM

KR China SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 

LEISTRITZ Germany NASOSENERGOPROM

MANKENBERG Germany TECHPRILAD

MINGZHU GROUP China UKRMASHTEHTORG

MITSUBISHI ELECTRIC Japan MACHENTECH

MOBIL Finland, France, Turkey, USA NIKO TRADING

NADRA GROUP Ukraine NADRA GROUP

NATURAL RESOURCES Ukraine GEO ALLIANCE GROUP

OCEAN TECHNOLOGY Taiwan MACHENTECH

OKT TRAILER Turkey EURO BUS

PALMARY Taiwan MACHENTECH

PHOENIX CONTACT Germany SATURN DATA INTERNATIONAL

PTV Czech Republic MACHENTECH

R GAS Ukraine ROBIKON

R&M Switzerland SATURN DATA INTERNATIONAL

RAYCHEM USA TECHKOMPLEKT-KIEV

REKA КABLE Finland ETALON UKRINVEST

REMS EU UKR-SNAB

RG China RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.

RIGID USA IMEST PLUS

RITTAL Germany SATURN DATA INTERNATIONAL 

ROXTEC Sweden ROXTEC UA

SAMGAS Italy BTK-CENTER KOMPLEKT

SHENKAI China SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT 

SIEMENS Germany SATURN DATA INTERNATIONAL 

STACKFRAC Canada, USA PACKERS PLUS ENERGY SERVICES

SUNNEN USA, Switzerland MACHENTECH

SWISSFLUID Switzerland TECHPRILAD

TECE EU UKR-SNAB

TECHNOLOGIES BY HONEYWELL Switzerland HONEYWELL ANALYTICS

TORO DOWNHOLE TOOLS USA PILOT DRILLING TECHNOLOGIES

TS COMPUTERS Russia SATURN DATA INTERNATIONAL

TR ADEMARK COUNTRY 
OF ORIGIN EXHIBITOR

VALPRES Italy TECHPRILAD

VALVOSIDER Italy TECHPRILAD

VENIO Russia SIGNAL

VEXVE Finland TECHPRILAD

WOMA Germany KäRCHER

WORKER Ukraine ODESSA FACTORY OF FINISHING MATERIALS

WORLD OIL TOOLS Canada PILOT DRILLING TECHNOLOGIES

WUZHOU China WUZHOU VALVE 

ZWICK ARMATUREN Germany TECHPRILAD

БИЗОМ Ukraine ODESSA FACTORY OF FINISHING MATERIALS

БУЛАВА Russia PERMNEFTEMASHREMONT

ВЭЛАН Russia VELAN

ГКС Russia PERMNEFTEMASHREMONT

ЕНЕРГОПРОМСОЮЗ Ukraine ENERGOPROMSOYUZ

ЗОНД Ukraine KURS

ИТСУ Ukraine ROBIKON

ІТАЛГАЗ Ukraine ITALGAZ

КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ Russia, Italy CORTEM-GORELTEX

КРАСНОДАРСКИЙ КОМПРЕССОРНыЙ ЗАВОД Russia TEGAS

ОДГ Ukraine ROBIKON

ОЗОМ Ukraine ODESSA FACTORY OF FINISHING MATERIALS

ОТМ Ukraine, Russia SKS

ПВХ-О Ukraine ODESSA FACTORY OF FINISHING MATERIALS

ПОЖСПЕЦМАШ Ukraine ENERGOPROMSOYUZ

РДГБ Russia SIGNAL

РДГ-П Russia SIGNAL

РОБИКОН Ukraine ROBIKON

РСГ СИГНАЛ Russia SIGNAL

РТМ Ukraine, Russia SKS

САМГАЗ Ukraine BTK-CENTER KOMPLEKT

СТГ Russia SIGNAL

ТЕГАС Russia TEGAS

ТЕХНІКС Ukraine TECHNICS

ТЕХНО Russia ETALON UKRINVEST

ТЭМС Russia PERMNEFTEMASHREMONT

УСБ-Ф Ukraine ROBIKON

ФСГ Ukraine ROBIKON

ФТП Ukraine ROBIKON

ЭКСПОКАБЕЛЬ Russia ETALON UKRINVEST

ЭКС-ФОРМА Russia EXFORMA

ЭТАЛОН Russia ETALON UKRINVEST












