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Dear participants and visitors!
I sincerely congratulate you on the occasion of opening 

of the 10th International Exhibition “Power and Energy 2011”.

Energy issues are one of the most important for all countries of the world 
because they help to ensure independence and security of any state. The 
strategic tasks of our time are energy efficiency, reduction of power inputs and 
search of alternative energy sources.

Energy sector is the main strategic prerequisite for the development of 
economy and society of Ukraine, upon the state of which depend national 
security of the country and standards of living. State seeks to guarantee its 
citizens high standard of living and safety. Nowadays, the main tasks of energy 
sector are efficient use of different kinds of energy carriers in order to meet 
the needs of the economy, reliability of power facilities and environmental 
safety.

The main aim of “Power and Energy 2011” exhibition is demonstration of 
the best developments of foreign and domestic scientists and manufacturers 
in the field of power engineering, electrical engineering and alternative energy 
sources.

This year сompanies from Austria, Belarus, Czech Republic, France, Germany, 
Israel, Italy, Poland, Portugal, Russia, Serbia, Turkey, Ukraine will exhibit their 
production at the trade fair. Thematic conferences and seminars covering 
automation and the use of innovative technologies in various branches of 
economy will be held within the framework of the exhibition. 

I wish everybody fruitful work, establishment of partnership and mutually 
beneficial cooperation.

Sincerely yours,
Andriy Klyuev
First Vice Prime Minister of Ukraine
Minister of Economic Development and Trade

Шановні учасники та гості!
Щиро вітаю вас з відкриттям 10-ї Міжнародної виставки 

«Енергія та Енергетика 2011».

Енергетичні питання є найбільш важливими 
для усіх держав світу, тому що це забезпечення 
незалежності та безпеки будь-якої держави світу. 
Стратегічним завданням сучасності є ефективне 
використання енергоресурсів, зменшення енерго-
затрат та пошук альтернативних джерел енергії.

Енергетична галузь є головною стратегічною 
передумовою розвитку економіки і суспільства 
України, від стану якої залежить національна 
безпека країни, а також рівень життя. Держава 
прагне забезпечити, насамперед, гідний рівень 
життя та безпеку для своїх громадян. Завданнями 
енергетики сьогодні є ефективне використання 

різних видів енергоносіїв для задоволення потреб економіки, надійність 
роботи об’єктів енергетики, і екологічна безпека.

Головною метою виставки «Енергія та Енергетика 2011» є демонстрація 
кращих напрацювань іноземних та вітчизняних науковців і виробників 
в галузі енергетичного машинобудування, електротехніки та нетрадиційних 
джерел енергії. 

Цього року на виставці свою продукцію експонують компанії з Австрії, 
Білорусі, Ізраїлю, Італії, Німеччини, Польщі, Португалії, Росії, Сербії, 
Туреччини, Франції, Чехії та України. У рамках виставки відбудуться 
тематичні конференції, семінари з питань автоматизації та використання 
інноваційних технологій у різних галузях економіки.

Бажаю результативної роботи, взаємовигідної співпраці та реалізації 
планів.

З повагою,
Андрій Клюєв
Перший віце-прем’єр-міністр України
Міністр економічного розвитку і торгівлі 4 5
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ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ ЗА КРАЇНАМИ
LIST OF ExHIBITORS ACCORDING TO COUNTRIES
Австрія/Austria
HAFI ENGINEERING & CoNSULTING GmbH
PoLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK GmbH

Білорусь/Belarus
АССОЦИАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ/ASSoCIATIОN oF INDUSTRIAL 
ENERGY ENGINEERS
ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ/EFFECT ENERGY

Ізраїль/Israel
SUNELECTRA LTD P.A.

Італія/Italy
RJR CoNSULTING
GFC ELECTRIC SRL

Латвія/Latvia
UPB ENERGY

Німеччина/Germany
CoNVERTEAM GE ENERGY
RWE DEA AG

Польща/Poland
TRADE MEDIA INTERNATIoNAL Sp. z o.o.

Португалія/Portugal
AMBITERMo S. A.

Росія/Russia
ENERGYLAND.INFo
RUSCABLE.RU
ГАЗОТУРБИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ/GAS TURBo TECHNoLoGY
ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ/GAZPRoM AVToMATIZATSIYA
ДжИ И РУС/GE RUS
КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ/KoRTEM-GoRELTEH
ПАКЕР/PAKER

Сербія/Serbia
FEMAN

Туреччина/Turkey
ZAFER ENERGY SYSTEMS INDUSTRY & FoREIGN TRADE Co. LTD

Україна/Ukraine
ICS GRoUP
АРСЕНАЛ/ARSENAL SPECIAL DEVICE PRoDUCTIoN STATE ENTERPRISE
БІЗНЕС-ДОСЬЄ/BUSINESS-DoSYE
ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ/WEIGHT-MEASURING SYSTEMS
ВІКА ПРИЛАД/WIKA PRYLAD

ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД/VoLCHANSK AGGREGATE PLANT 
ГРЕСА-ГРУПП/GRESA-GRoUP 
ДІОС/DIoS
ДСТ ЛО ГРУП/DST LAW GRoUP
ЕКНІС-УКРАЇНА/EKNIS-UKRAINE
ЕКОЛАЙН/EKoLINE
ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ/ECoLoGICAL SYSTEMS
ЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ/ELEKTRoKoMPLEKT
ЕЛЕКТРОНСТАНДАРТ-ПРИБОР-УКРАЇНА/ ELECTRoNSTANDART-SET-UKRAINE
ЕЛЕКТРОТЕМА/ELEKTRoTEMA
ЕНЕРГОБІЗНЕС/ENERGoBUSINESS
ЕНЕРГООБЛІК/ENERGoUCHET
ІНМАТЕХ/INMATECH
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ/INSTITUTE FoR RENEWABLE 
ENERGY AT NAS oF UKRAINE
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ/INTELEKTUALNI PRoMYSLoVI SYSTEMY
ІНТЕРНЕШНЛ ІНжІНІРІНГ УКРАЇНА/INTERNATIoNAL ENGINEERING UKRAINE
ІТО
КАЛУСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД/ KALUSH ENGINEERING WoRKS 
КУРС, ВКФ/KURS, PCF
КУРС, НВП/KURS, NPP
МВМ-КИЇВ/MWM-KIEV
МОТОР СІЧ/MoToR SICH
ОРІОН/oRIoN
ОРІОН-Д/oRIoN-D
ОЦ ПРОФЕКС/oC PRoFEKS
ПЕРЕРОБКА СМІТТЯ:: WEBDIGEST/GARBAGE  PRoCESSING:: WEBDIGEST
ПРОМИСЛОВИЙ ПІДІГРІВ/INDUSTRIAL HEATING
ПСІХЄЯ/PSYCHEА
РОЗУМНИЙ ДІМ/RoZUMNYI DIM
САТУРН® ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ/SATURN® DATA INTERNATIoNAL
СЕРДЮК Д. В./SERDYUK D. V.
СТАН-КОМПЛЕКТ/STAN-KoMPLEKT
СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІМ. М. В. ФРУНЗЕ/ 
SUMY FRUNZE MACHINE-BUILDING SCIENCE-AND-PRoDUCTIoN ASSoCIATIoN
СУМСЬКИЙ ЗАВОД УЩІЛЬНЕНЬ/SUMY PACKING AND GASKET FACToRY
ТЕМІО/TEMIo
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ/TEPLoENERGoKoMPLEKT
ТЕРМАЛ/THERMAL
ТЕХКОМПЛЕКТ-КИЇВ/TECHKoMPLEKT-KIEV
ТЕХНОТЕК/TECHNoTEK
ТЕХПРИЛАД/TECHPRILAD
ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ/TUBES INTERNATIoNAL
УКРАЇНСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ жУРНАЛІСТІВ/UKRAINIAN CoNFEDERATIoN oF JoURNALISTS
ЭНЕРГОПОЛИТИКА. НЕФТЬ И ГАЗ/ENERGY PoLICY. oIL &GAS
Франція/France
GC Software 
Чехія/Czech Republic
ЕКОЛ/EKoL
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ПЕРЕЛІК ТОРГОВИх МАРОК
LIST OF TRADEMARKS

ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ

COUNTRY 
OF ORIGIN КОМПАНІЯ COMPANY

ABB AUToMATIoN GMBH Німеччина Germany ЕКНІС-УКРАЇНА EKNIS-UKRAINE

ACERBI Італія Italy ОРІОН-Д oRIoN-D

ADLINK TECHNoLoGIES INC Тайвань Taiwan САТУРН® ДЕЙТА 
ІНТЕРНЕШЕНЛ

SATURN® DATA 
INTERNATIoNAL

ARCA REGLER Німеччина Germany ІТО ITo

ARI-ARMATUREN GMBH Німеччина Germany ТЕХПРИЛАД TECHPRILAD

ARIEL CША USA ОРІОН-Д oRIoN-D

ASCo NUMATICS Франція France ІТО ITo

ATMoR Ізраїль Israel ГРЕСА-ГРУПП GRESA-GRoUP                                                                                                                        

BENTLY NEVADA США USA ДжИ И РУС GE RUS

BEYoND PV Тайвань Taiwan ICS GRoUP ICS GRoUP

BW TECHNoLoGIES 
BY HoNEYWELL

Канада Сanada ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 
ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ

INTELEKTUALNI 
PRoMYSLoVI SYSTEMY

CAMPETELLA GRoUP Італія Italy ICS GRoUP ICS GRoUP

CEMP Італія Italy ІТО ITo

CoAX Німеччина Germany ІТО ITo

CoDEL INTERNATIoNAL LTD Великобританія Great Britain ЕКНІС-УКРАЇНА EKNIS-UKRAINE

DRÄGER Німеччина Germany САТУРН® ДЕЙТА 
ІНТЕРНЕШЕНЛ

SATURN® DATA 
INTERNATIoNAL

EKoL Чехія Czech Republic ЕКОЛ EKoL

EXTECH INSTRUMENTS 
(FLIR CoMPANY)

США USA ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 
ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ

INTELEKTUALNI 
PRoMYSLoVI SYSTEMY

FLAMINGo Україна Ukraine ГРЕСА-ГРУПП GRESA-GRoUP                                                                                                                        

FLAMINGo AERo Україна Ukraine ГРЕСА-ГРУПП GRESA-GRoUP                                                                                                                        

FoRBES MARSHALL PVT LTD Індія India ЕКНІС-УКРАЇНА EKNIS-UKRAINE

GE CША USA ОРІОН-Д oRIoN-D

GENEBRE Іспанія Spain ІТО ITo

HEAT TRACE Великобританія Great Britain ТЕРМАЛ THERMAL

INDUSTRoNIC Німеччина Germany САТУРН® ДЕЙТА 
ІНТЕРНЕШЕНЛ

SATURN® DATA 
INTERNATIoNAL

INFINITo Італія Italy ОРІОН-Д oRIoN-D

INTERTEC-HESS GMBH Німеччина Germany ЕКНІС-УКРАЇНА EKNIS-UKRAINE

INTRoSCoP Молдова Moldova ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 
ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ

INTELEKTUALNI 
PRoMYSLoVI SYSTEMY

ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ

COUNTRY 
OF ORIGIN КОМПАНІЯ COMPANY

KLÖPPER-THERM 
GMBH & Co.

Німеччина Germany РОЗУМНИЙ ДІМ RoZUMNYI DIM

KRAUTKRAMER Німеччина Germany ДжИ И РУС GE RUS

KSR KUEBLER Німеччина Germany ІТО ITo

oMICRoN ELECTRoNICS 
GMBH

Австрія Austria ЕКНІС-УКРАЇНА EKNIS-UKRAINE

oMRoN Японія Japan ICS GRoUP ICS GRoUP

oPTEK DANULAT GMBH Німеччина Germany ЕКНІС-УКРАЇНА EKNIS-UKRAINE

PANAMETRICS Ірландія Ireland ДжИ И РУС GE RUS

PELI Іспанія Spain ОЦ ПРОФЕКС oC PRoFEKS

PELICAN CША USA ОЦ ПРОФЕКС oC PRoFEKS

PIETRo FIoRENTINI Італія Italy ІТО ITo

PoRTWELL INC. Тайвань Taiwan САТУРН® ДЕЙТА 
ІНТЕРНЕШЕНЛ

SATURN® DATA 
INTERNATIoNAL

RAYCHEM Німеччина Germany ТЕХКОМПЛЕКТ-КИЇВ TECHKoMPLEKT-KIEV

REFU-SoL Німеччина Germany ICS GRoUP ICS GRoUP

RoToRK Великобританія Great Britain ІТО ITo

SoLAR FRoNTIER Японія Japan ICS GRoUP ICS GRoUP

SWISSFLUID Швейцарія Switzerland ТЕХПРИЛАД TECHPRILAD

TENARIS Італія Italy ОРІОН-Д oRIoN-D

THERMAL Чехія Czech Republic ТЕРМАЛ THERMAL

TRUFLo США USA ІТО ITo

TS CoMPUTERS Росія Russia САТУРН® ДЕЙТА 
ІНТЕРНЕШЕНЛ

SATURN® DATA 
INTERNATIoNAL

TYCo ELECTRoNICS CША USA ТЕХКОМПЛЕКТ-КИЇВ TECHKoMPLEKT-KIEV

TYCo THERMAL CoNTRoLS Бельгія Belgium ТЕХКОМПЛЕКТ-КИЇВ TECHKoMPLEKT-KIEV

VALPRES Італія Italy ТЕХПРИЛАД TECHPRILAD

VALVoSIDER S.R.L. Італія Italy ТЕХПРИЛАД TECHPRILAD

VEXVE Фінляндія Finland ТЕХПРИЛАД TECHPRILAD

ZWICK ARMATUREN Німеччина Germany ТЕХПРИЛАД TECHPRILAD

ВАРТА Україна Ukraine ТЕМІО TEMIo

ВИС Україна Ukraine ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ 
СИСТЕМИ

WEIGHT-MEASURING 
SYSTEMS

ДОЗОР-С Україна Ukraine ОРІОН oRIoN

ЗОНД Україна Ukraine КУРС KURS

КАЛУСЬКИЙ МАШИНО-
БУДІВНИЙ ЗАВОД

Україна Ukraine КАЛУСЬКИЙ МАШИНО-
БУДІВНИЙ ЗАВОД

KALUSH ENGINEERING 
WoRKS

КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ Росія Russia КОРТЕМ–ГОРЭЛТЕХ KoRTEM-GoRELTEH

ОРІОН-Д Україна Ukraine ОРІОН-Д oRIoN-D

СИГНАЛ Росія Russia ДСТ ЛО ГРУП DST LAW GRoUP
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AMBITERMO S. A.
Zona Industrial, Lote 37-197 
Cantanhede, Portugal
tel.: +351 231 410 210
fax: +351 231 410 211
e-mail: ambitermo@ambitermo.com
www.ambitermo.com

Ambitermo — компанія, що спеціалізується в області розробки котлів та систем 
рекуперації енергії.

Головна наша мета — задоволення клієнтів.
Наш досвід і обізнаність дозволяють нам проектувати, будувати і запускати 

в  роботу термічні електростанції та системи виробництва енергії, розроблені 
«на замовлення» відповідно до європейських стандартів і CE сертифікації.

Ми маємо можливість запропонувати нашим клієнтам обладнання, призначене 
не лише для теплових електростанцій, але й для систем очищення води.

CONVERTEAM GE ENERGY
Culemeyerstr., 1
Berlin, 12277, Germany
tel.: +49 30 762 20
fax: +49 30 762 22 109
e-mail: postoffice.de@converteam.com
www.converteam.com

Займаючи провідну позицію в електротехнічній галузі і виступаючи в якості 
системного інтегратора, розробника і виробника широкого асортименту 
електродвигунів, генераторів, приводів і приводних систем, Converteam пропонує 
рішення у сфері силової електроніки та автоматизації для цілого ряду ринків, в тому 
числі і нафтогазового комплексу. Продукція Converteam є сполучною ланкою 
в ланцюзі енергозабезпечення наших замовників в усьому світі.

ENERGYLAND.INFO
ул. Студенческая, 1, корп. 3, оф. 10
Екатеринбург, 620137, Россия
тел.: +7 (343) 345 0972
Представництво в Москві: 
1-й Дербеневский переулок, 5, оф. 501
Москва, 115114, Россия
тел.: +7 (495) 287 9851

www.energyland.info — галузевої інформаційно-довідковий ресурс спільноти 
енергетиків (медіапортал і журнал), що існує з 2007 року і об’єднує інформаційну, 
бібліотечну систему та торговий майданчик ПЕК.

FEMAN
Vihorska, 1

Jagodina, Serbia
tel.: +381 35 230 000, fax: +381 35 230 024

e-mail: slavica.bogojevic@feman.co.rs
www.feman.net

ФЕМАН є найбільшим на Балканах виробником кабельного з’єднувального 
устаткування, електроматеріалів, приладів та обладнання для проводів.

Засновником, власником і директором фірми є інженер Міодраг Ніколіч. Його 
майстерність керувати фірмою, вміння і наполеглива праця сприяли тому, що фірма 
ФЕМАН перетворилась на середнє підприємство з кількістю працівників понад 260 осіб 
і широким спектром пропонованої високоякісної продукції, — понад 1300 виробів.

Виробництво цієї продукції здійснюється у по-сучасному обладнаних цехах: 
конструкторських, ливарних, ковальських та слюсарних, пресувальних, з обробки 
та обприскування пластмаси, токарних і фрезерувальних, фарбувальних, в цехах 
гальванізації, інструментальних і монтажних.

Освоєнням нових виробів, їх розробкою і постійним удосконаленням займається 
група перевірених фахівців різних спеціальностей. Продукція, в цілому, виготовлена 
у відповідності до стандартів JUS, IEC, VDE i NFC, крім того, у 1996 році підприємство 
отримало сертифікат відповідності системи управління якістю ISo 9001.

GC SOFTWARE 
Gassoumaye Consult SARL

12 Allee d’Ormes
60440 Nanteuil le Haudouin, France

tel.: +33 (0) 344 88 0001
e-mail: gc.software@wanadoo.fr

www.softlinelec.com

GS Software розробляє і впроваджує на ринок програмне забезпечення Jove, 
призначене для проектування повітряних магістральних та розподільчих ліній 
електропередачі. Виходячи з топографічних даних, це дозволяє оптимізувати 
розміщення опор і вибір матеріалів таким чином, щоб повною мірою дотримувалися 
норми. У  порівнянні з традиційним проектами, економія від використання 
програми Jove очевидна, адже вона окупає себе після реалізації першого проекту.

GFC ELECTRIC SRL
Via Dei Conciatori snc

64025 Pineto (Te), Italy
tel./fax: +39 085 946 1603

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

GFC Electric спеціалізується на комерціалізації високоякісної міжнародної 
фотогальванічної продукції, а саме кабін, інверторів, панелей, систем 
спостереження та систем контролю за виробництвом. GFC Electric також надає 
технічну допомогу інженерним фірмам, які розробляють фотогальванічні системи. 
GFC Electric має необхідні дозволи на будівництво фотогальванічних установок.

ІНфОРМАЦІЯ ПРО ЕКСПОНЕНТІВ
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HAFI ENGINEERING & CONSULTING GmbH
Mühletorplatz 4-6
A-6800 Feldkirch, Austria
tel.: +43 5522 779 240, fax: +43 5522 31 913
e-mail: sales@hafi.cc
www.hafi.cc

•	 Нагнітальна, пневмотранспортна та вакуумна техніка;
•	 Вакуумна техніка;
•	 Обладнання для стиснення технологічних газів, компресорні установки для:

 — видобутку та транспортування газу;
 — розвантаження скрапленого газу;
 — сепарації газу (пропану і бутану);
 — газотурбінних електростанцій;
 — газових систем кондиціонування;
 — стиснення різних технологічних газів. 

•	 Холодильна техніка, компресорні установки для:
 — депарафінізації;
 — газових сховищ;
 — всіх нафтохімічних і хімічних процесів.

•	 Техніка для захисту навколишнього середовища:
 — промислові станції очищення стічних вод.

Сервіс, монтаж, пусконалагодження, техобслуговування, ремонт.

ICS GROUP, ТОВ
вул. Поліське шосе, 3
Іванків, Іванківський р-н, Київська обл.
07200, Україна
тел.: (044) 200 0511, факс: (044) 206 1280
e-mail: icsgroup.ua@gmail.com
www.icsfv.it

Проектування і будівництво фотоелектричного обладнання під ключ.

POLYTECHNIK 
LUFT-UND FEUERUNGSTECHNIK GmbH
Hainfelderstrasse, 69
A-2564, Wiessenbach, Austria
tel.: +43 (2672) 890 102, fax: +43 (2672) 890 13
e-mail: b.haeusler@polytechnik.at 
www.polytechnik.com

 
Котельні установки, що працюють на деревних відходах (від 300 до 25 000 кВт 

продуктивності окремо взятої установки).
Отримання тепло- та/або електроенергії з «біомаси», у тому числі з відходів 

деревообробки.
Системи локального/централізованого теплопостачання (включаючи здавання 

«під ключ»).

RJR CONSULTING
Via Galileo Galilei 

63811 Sant’elpidio A Mare (Fm), Italy
tel.: +39 0734 828 474
fax: +39 0734 863 208

e-mail: sales@rjrconsulting.191.it
www.rjrconsultingfv.it

RJR КОНСАЛТИНГ — міжнародна компанія, що реалізує фотоелектричні 
перетворювачі, сонячні батареї та системи моніторингу. Ми поставляємо 
установки, призначені як для особистого, так і для комерційного використання. 
Ми пропонуємо продукцію європейських брендів ABB, Brandoni, FAI, Powerone, 
Refusol, Solar Fabrik, SolarMax, Solsonica, Sunage. Продукція завжди є в наявності 
на складі; поставляється у всі куточки світу.

RUSCABLE.RU
Электродный проезд, 8-А, оф. 18

Москва, 111123, Россия
тел./факс: +7 (495) 229 3336

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

Інформація електротехнічного напрямку: нові розробки, патенти, аналітика, 
довідкові матеріали, провідні заводи-виробники і їх продукція. Ресурс RusCable.Ru 
незамінний як для постачальників, виробників, технічних служб, маркетологів, так 
і для наукових працівників. Проведення PR-акцій, зміцнення становища на ринку, 
збільшення обсягів продажів і багато чого іншого.

RWE DEA AG
Ueberseering, 40

Hamburg, 22297, Germany
tel.: +49 40 637 50

fax: +49 40 637 53 162
e-mail: info@rwedea.com

www.rwedea.com

Компанія RWE Dea AG, штаб-квартира якої розташована у м. Гамбурзі 
(Німеччина), є міжнародною компанією-оператором в галузі розвідування та 
видобутку природного газу і сирої нафти. Компанія застосовує найсучасніші 
технології буріння і видобутку та має понад 112 років досвіду, який успішно 
застосовується у подальшій діяльності. Компанія RWE Dea встановила нові норми 
в галузі безпеки та охорони навколишнього середовища. Компанія RWE Dea AG 
входить до складу концерну RWE, одного з найбільших енергетичних компаній 
в Європі.
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SUNELECTRA LTD P.A.
P.O.B. 2396, Yad Harutzim, 10
Kfar Saba, 44641, Israel
tel.: +972 9 966 0555, +38 048 780 2086
fax: +972 9 966 0556
e-mail: info@sunelectra.com.ua
www.sunelectra.com.ua

SUNELECTRA — ізраїльська компанія, що спеціалізується на проектах у галузі 
сонячної енергетики. Ми пропонуємо нашим клієнтам будівництво під ключ, залу-
чення інвестицій і постачання комплектуючих для сонячних електростанцій. Сумарна 
потужність наших установок — більше 14 МВт. У 2011 році ми почали свою діяльність 
в Україні, взявши із собою накопичений досвід і російськомовну команду фахівців.

TRADE MEDIA INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza, 59-A
Warsaw, 02-661, Poland 
mob.: +48 502 722 370
e-mail: il@controlengrussia.com
www.controlengrussia.com

«Control Engineering СНГ» — незамінний спеціалізований журнал для всіх, хто 
займається автоматизацією виробничих процесів. журнал присвячений ринку 
промислової автоматизації та представляє такі його напрямки, як розробка, 
реалізація, управління та технічне обслуговування систем управління і контрольно-
вимірювальних приладів, вузлів і устаткування в галузях промисловості.

UPB ENERGY, LTD
Pulvera iela, 24 
Liepaja, Latvia
tel.: +371 67 813 812, +371 63 489 308
fax: +371 63 489 605
e-mail: info@upbenergy.lv
www.upbenergy.lv

Група UPB ENERGY, в яку входить німецьке підприємство UPB GmbH, швейцарське 
підприємство UPB AS GmbH та латвійське підприємство UPB ENERGY LATVIA —
стратегічний проект холдингу UPB, створений з метою здійснення проектування, 
виробництва і сервісу когенераційних станцій. Підприємство виробляє станції, 
що працюють на природному газі, забезпечують теплопостачання, виробляють 
електроенергію і слугують як аварійні генератори, станції, що працюють на біогазі, 
які є енергетичною альтернативою на сільськогосподарських об’єктах; а також 
станції, що працюють на синтетичному газі, та можуть допомогти вирішити проблеми 
переробки вторсировини, виробляючи чисту, безпечну місцеву енергію для 
населення і підприємств. Когенераційні станції можливо придбати в корпусах двох 
видів — з посиленою звукоізоляційною оболонкою, які призначені для розташування 
безпосередньо в будівлях, і станції контейнерного типу, призначені для установки 
на вулиці, наприклад, в селянських господарствах. Наші установки поставляються 
клієнтам у Великобританію, Ірландію, Німеччину, США, Італію, Болгарію та інші країни.

ZAFER ENERGY SYSTEMS INDUSTRY 
& FOREIGN TRADE CO. LTD

Yalı mah. Namık Kemal Cad. No:91 34096 
Aksaray-Fatih, İstanbul, Turkey

tel.: +90 (212) 632 0535, fax: +90 (212) 632 0587
e-mail: info@zaferenergy.com

www.zaferenergy.com

Zafer Energy є першою організацією, яка представила на Турецькому ринку 
стартерні, морські, діпсайклові та гелеві акумулятори від 12 Вольт і 12 Ач до 12 Вольт 
і 230 Ач під торговими марками Rocket ve Zafer.

Під торговою маркою Euroone ми пропонуємо гелеві акумулятори 
та  акумулятори АГМ. АГМ та гелеві акумулятори — це клапанно-регульовані 
свинцево-кислотні акумуляторні батареї. Вони використовуються в таких сферах 
як: системи безперебійного електропостачання, системи зв’язку, в  електронній 
техніці, електричних приладах, сонячних енергосистемах і системах аварійного 
електроживлення, а також у багатьох інших галузях.

АРСЕНАЛ, Казенне підприємство 
спеціального приладобудування 

вул. Московська, 8
Київ, 01010, Україна

тел.: (044) 253 0062, факс: (044) 288 9429
e-mail: info@arsenalcdb.com.ua

КП спеціального приладобудування «АРСЕНАЛ» виготовляє і реалізує побутові 
газові лічильники «GMS-Arsenal» G2.5, G4, G6, промислові газові лічильники «GMS» 
типорозмірів G10-G250, комплекси вимірювальні КВР-1, монтажні комплекти до 
лічильників газу, а також спеціальну техніку, світлодіодні світлофори, банківське та 
медичне обладнання, фототехніку, гоніометри, геодезичні прилади, труби зорові, 
приціли оптичні, будівельні засоби та іншу продукцію. 

АССОЦИАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫх 
ЭНЕРГЕТИКОВ «БЕЛАПЭ»

ул. Кальварийская, 1, оф. 606
Минск, 220004, Беларусь

тел./факс: +375 (17) 200 6252, +375 (17) 306 2013
e-mail: belape@web-energo.by

www.web-energo.by

БелАПЭ — некомерційне об’єднання великих промислових підприємств в особі 
головних енергетиків, а також компаній-виробників енергетичного устаткування, 
технологій, матеріалів і послуг.

Основні інформаційні проекти Асоціації:
•	 журнал для енергетиків «Энергия и Менеджмент»;
•	 довідник «Кто есть кто в энергетике Беларуси»;
•	 портал для енергетиків www.web-energo.by — інформаційний проект 

в мережі Інтернет.
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БІЗНЕС-ДОСЬЄ, ТОВ
вул. Шевченка, 55, оф. 4
Дніпропетровськ, 49044, Україна
тел.: (0562) 340 900, факс: (0562) 340 902
е-mail: bmi@priceua.com
www.priceua.com

Збір, обробка інформації  та видання каталогів, компакт-дисків і прайс-листів 
200 000 підприємств України; бази серії «ПЛЮС» для ведення Директ Маркетингу, 

Щорічні каталоги і компакт-диски:
•	 Деревообработка и мебель; 
•	 Металл и оборудование; 
•	 Агробизнес, с/х техника, оборудование; 
•	 Продукты, агропереработка, оборудование, упаковка; 
•	 Строительство Украины.

ВІКА ПРИЛАД, ТОВ
вул. М. Раскової, 11, корп. А, оф. 708
Київ, 02002, Україна
тел./факс: (044) 496 8380
e-mail: info@wika.ua
www.wika.ua

WIKA — лідер світового ринку у cфері вимірювання тиску та температури з річним 
обігом приблизно 570 мільйонів євро. На основі наших високоякісних компонентів 
вимірювання ми розвиваємо всебічні рішення разом з нашими клієнтами.

ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ, 
Компанія, ТОВ
просп. Газети Правда, 29, оф. 416
Дніпропетровськ, 49083, Україна
тел.: (056) 789 4729, факс: (056) 790 6520
e-mail: sales@vis-dnepr.com
www.vis-dnepr.com

Компанія «Ваговимірювальні системи» займається виробництвом, продажем, 
монтажем та обслуговуванням вагового обладнання всіх типів для підприємств 
різних галузей промисловості і сільського господарства на всій території України 
та країн ближнього зарубіжжя, а саме:

•	ваги	автомобільні;
•	ваги	вагонні;
•	ваги	конвеєрні;
•	ваги	кранові;
•	ваги	монорейкові;
•	ваги	для	зважування	тварин;
•	ваги	для	торгівлі	та	складу	та	ін.
Реконструкція механічних ваг в електронні, розробка і виготовлення 

ваговимірювального обладнання за індивідуальними проектами, з урахуванням 
технологічних особливостей виробництва. 

Розробка програмного забезпечення, що дозволяє:
•	організувати	автоматизований	облік;
•	створювати	бази	даних;
•	формувати	різні	звіти;
•	передавати	результати	виміру	в	корпоративну	мережу	підприємства.

ВОВЧАНСЬКИй АГРЕГАТНИй ЗАВОД, ПАТ
ВАЗ, ПАТ 

вул. Пушкіна, 2, Вовчанськ
Харківська обл., 62504, Україна

тел.: (05741) 42 703
факс: (05741) 43 430 

e-mail: vza@kharkov.ukrtel.net
www.vza.com.ua

Розробка і виробництво агрегатів управління і регулювання газотурбінних 
двигунів для авіаційної, нафтогазової і енергетичної галузей, систем ГПА.

ГАЗОТУРБИННЫЕ ТЕхНОЛОГИИ, 
Видавничий дім, ТОВ

ул. Ломоносова, 30-А
Рыбинск, Ярославская обл., 152934, Россия

тел./факс: +7 (4855) 295 235
e-mail: info@gtt.ru, info@akw-mag.ru

www.gtt.ru, www.akw-mag.ru

Видавництво публікує ряд видань, присвячених різним сферам машинобуду-
вання. журнал «Газотурбинные Технологии» видається російською та англійською 
мовами, торкається всіх аспектів застосування газотурбінного обладнання. жур-
нал «МегаПаскаль» присвячений насосному обладнанню. журнал «Альтерна-
тивный киловатт» присвячений відновлюваній і малій енергетиці. Наші видання 
націлені на відстеження ситуації на ринку.

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ, ВАТ
Саввинская наб., 25-27, стр. 3

Россия
тел.: +7 (495) 933 6230
факс: +7 (495) 933 6232

e-mail: gazauto@gazauto.gazprom.ru
www.gazauto.gazprom.ru

Компанія постачає на ринок широкий спектр обладнання для нафтогазового 
комплексу: газовимірювальні станції, обладнання для підготовки та розподілу газу, 
комплекси лінійної телемеханіки, енергетичне, вибухозахищене обладнання, а та-
кож продукцію для мережевої інтеграції, системи електроживлення, безпеки, облад-
нання для АСУ ТП, кабельно-провідникову продукцію, а також надає послуги з про-
ектування, будівельно-монтажних робіт, гарантійного та сервісного обслуговування.
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ГРЕСА-ГРУПП, ТОВ
а/с 118  
вул. Ніжинська, 29-Б
Київ, 03058, Україна
тел.: (044) 401 1088, (044) 401 1188, (044) 457 1287 
факс: (044) 457 1237
e-mail: info@ggc.com.ua
www.ggc.com.ua

Компанія «ГРЕСА-ГРУПП» є ексклюзивним представником на Україні якісної 
продукції відомих світових брендів виробництва Франції, Італії, Ізраїлю й низки 
інших країн. Окрім вітрогенераторів FLAMINGo AERo, компанія пропонує 
високоякісну продукцію, а саме: сонячні модулі, побутові опалювальні прилади —
конвектори ТМ «ФЛАМІНГО», побутові водонагрівачі проточного типу ТМ «АТМОР».

ДЖИ И РУС, Рішення для вимірювання 
та управління, ТОВ
Пресненская наб., 10, эт. 11 
Москва, 123317, Россия 
тел./ факс: +7 (495) 739 6811, +7 (495) 739 6801
e-mail: nikolai.modin@ge.com
www.ge.ru

Підрозділ GE Measurement & Control Solutions є частиною бізнесу GE Energy 
Services і налічує понад 40 представництв в 25 країнах світу. Наші рішення охоплюють 
широкий діапазон галузей промисловості та областей застосування, включаючи 
моніторинг стану обладнання, засоби управління і контрольно-вимірювальні 
прилади, засоби неруйнівного контролю (НК), різні технології для вимірювання та 
радіаційного контролю. Ми пропонуємо наші рішення, що відрізняються високим 
ступенем точності, продуктивності та безпеки, замовникам з різних галузей 
промисловості, таких як нафтогазова галузь, електроенергетика, аерокосмічна 
промисловість, транспорт і охорона здоров’я. Ми постійно прагнемо домогтися 
найкращих результатів і не припиняємо пошук нових рішень для майбутнього. 
Наша мета — надати нашим замовникам найкращі продукти та рішення з точки 
зору якості, безпеки, сервісного обслуговування і продуктивності.

ДІОС, ТОВ
вул. Трутенко, 10
Київ, 03022, Україна
тел.: (044) 390 5427, факс: (044) 390 5407
e-mail: info@dios.com.ua 
www.dios.com.ua 

ТОВ «ДІОС» протягом 10 років працює на ринку передових технологій в 
галузі деревообробки.

Постачання обладнання, комплексних ліній та інжинірингових рішень в сфері 
енергозбереження, виготовлення пелет та переробки відходів деревообробної 
промисловості.

Постачання та сервіс котлів, що працюють на пелетах. 

ДСТ ЛО ГРУП, ТОВ
вул. Тургенівська, 38, корп. 2, оф. 310/ 2

Київ, 01054, Україна
тел.: (044) 482 3530, (044) 482 3879

факс: (044) 482 3530, (044) 484 0256 (автомат)
e-mail: centeroffis@gmail.com

www.dstlogroup.com.ua

Консультація, підбір і постачання газорегуляторного обладнання, запірної 
арматури для газу, газових фільтрів, газорегуляторних пунктів, вузлів обліку 
витрати газу, фітингів, фасаніни.

ЕКНІС-УКРАЇНА, 
Електротехнічна компанія, ТОВ

просп. Героїв Сталінграду, 6, корп. 4, оф. А
Київ, 04210, Україна 

тел./факс: (044) 581 6306, (044) 581 6307
e-mail: ukreknis@eknis.net

www.eknis.net 

Електротехнічна компанія «Екніс-Україна» працює на енергетичному ринку 
України з 2006 року. Компанія виконує поставки електротехнічного обладнання 
всіх класів напруг, контрольно-вимірювальних приладів, пристроїв автоматики 
та перевірки РЗА, а також промислове аналiтичне обладнання. Більша частина 
обладнання, що поставляє компанія, вироблена на заводах концерну АВВ, з якими 
компанію пов’язують тісні партнерські відносини.

ЕКОЛ, ТОВ
Krenova, 65

Brno, 60200, Czech Republic
tel.: +420 543 531 710
fax: +420 543 242 912

e-mail: info@ekolbrno.cz
www.ekolbrno.cz

Газові турбіни: 
•	реконструкція	і	модернізація;	
•	постачання	нових.
Парові турбіни: 
•	постачання	нових	турбін	до	70	МВт;	
•	ремонт	і	реконструкція	існуючих	енергоблоків.
Когенераційні блоки: 
•	когенераційні	блоки	в	діапазоні	10–5000	кВт.
Водогрійні та парові котли:
•	виробництво	котлів;	котли-утилізатори,	котли	на	всі	види	палив.
Когенераційні та парогазові цикли: 
•	потужність	2–120	МВт.
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ЕКОЛАйН, ТОВ 
просп. Перемоги, 148/ 1
Київ, 03179, Україна
тел.: (044) 409 1492 
факс: (044) 409 1472
e-mail: ekoline@ekoline.kiev.ua
www.ekoline.kiev.ua 

Основними напрямами діяльності компанії «Еколайн» є проектування, продаж, 
монтаж, введення в експлуатацію та сервісне обслуговування:

•	 сепараторів нафтопродуктів, що використовуються для очищення дощових, 
талих та технічних вод з територій АЗС, автостоянок, автомайстерень, 
автомийок і т. п.;

•	 обладнання для очищення господарсько-побутових стічних вод, яке 
використовується для приватних будинків, міні-готелів, баз відпочинку;

•	 сепараторів жирів — обладнання, призначеного для затримання жирів 
та зважених речовин, що містяться у стічних водах. 

ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ, 
Енергосервісна компанія, ТОВ
просп. Маяковського, 11
Запоріжжя, 69035, Україна
тел.: (061) 224 6812
факс: (061) 224 6686
e-mail: ecosys@meta.ua
www.ecosys.com.ua

Компанія заснована в 1991 р. Основні напрямки діяльності компанії:
•	 розробка схем теплопостачання і водопостачання міст;
•	 розробка муніципальних енергетичних планів;
•	 розробка і впровадження систем енергоменеджменту;
•	 розробка інвестиційних проектів термомодернізації житлових і бюджетних 

будівель.

ЕЛЕКТРОНСТАНДАРТ-ПРИБОР-
УКРАЇНА, ТОВ
вул. Васильківська, 34, оф. В-229
Київ, 03022, Україна
тел.: (067) 501 1094, (044) 455 9109
факс: (044) 455 9109
e-mail: info@esp-safety.com.ua
www.esp-safety.com.ua

Компанія ВАТ «Електронстандарт-Прибор-Україна» є проектувальником, 
розробником, виробником і постачальником систем пожежо- і газобезпеки для 
об’єктів нафтової і газової промисловості. 

ЕЛЕКТРОТЕМА, 
Всеукраїнська галузева газета

Адреса редакції: 
вул. Садова, 2-А

Львів, Україна
Поштова адреса: 

а/с 5970
Львів-54, 79054, Україна

тел./факс: (032) 244 1166
(032) 244 1167

е-mail: eltema@eltema.com.ua
www.eltema.com.ua

Газета «ЕлектроТЕМА» — всеукраїнське спеціалізоване видання для 
фахівців та керівників підприємств, які займаються проектуванням, монтажем, 
пусконалагодженням та ремонтом електрообладнання та електромереж.

Відповідно до потреб і запитів читачів газета містить розділи:
•	низьковольтне	обладнання;
•	системи	автоматизації;
•	електроенегретичне	обладнання;
•	силові	установки.
Видається газета з 2002 року.
Формат газети — А3, обсяг — 16 сторінок.
Друк — кольоровий на офсетному папері.
Періодичність — двічі на місяць.
Тираж — 10 000 примірників.
Розповсюдження — за передплатою по всій території України. Передплатний 

індекс в каталозі Укрпошти — 23717.

ЕНЕРГОБІЗНЕС, Журнал
вул. Оболонська, 12, оф. 35

Київ, 04071, Україна
тел./факс: (044) 230 2944

(044) 417 2077
е-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 

поставки вугілля, переробки та поставки нафти на НПЗ, тощо;
•	 стан фондового ринку;
•	 статистика виробництва та ціни на енергоносії;
•	 огляд вітчизняної та зарубіжної преси з проблематики галузі.
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ЕНЕРГООБЛІК, АТ
вул. Малопанасівська, 1
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.

ІНМАТЕх, ТОВ 
вул. Прилужна, 4/15, оф. 502
Київ, 03179, Україна 
тел./факс: (044) 451 8752
e-mail: info@hargassner.com.ua
www.hargassner.com.ua  

Компанія ІНМАТЕХ поставляє високоефективні енергозберігаючі системи 
опалення австрійської компанії Харгасснер, які працюють на альтернативних видах 
палива — деревних пелетах, трісках, брикетах. Харгасснер вироговляє повністю 
автоматичні котли на пелетах, потужністю 2–200 кВт, і котли на трісках, потужністю 
7–200 кВт. Ці котли ідеально підходять як для приватних будинків, так і для 
комунальних підприємств — дитячих садів, шкіл і т. п. Система управління Lambda 
Hatronic гарантує максимальний комфорт обслуговування одним натисканням 
кнопки, а лямбда-зонд забезпечує економне і екологічно чисте згорання при 
високому ККД 95%!

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ
вул. Червоногвардійська, 20-А
Київ, 02094, Україна
тел.: (044) 206 2810
тел./факс: (044) 537 2657
e-mail: info@ive.org.ua
renewable@ ukr.net
www.ive.org.ua

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.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ 
СИСТЕМИ, ТОВ

вул. Велика Арнаутська, 2-А, оф. 207
Одеса, 65012, Україна

тел.: (048) 703 1557
(044) 362 2550

факс: (048) 737 3025
e-mail: info@inpromsys.com.ua

www.inpromsys.com.ua
www.bwtech.com.ua 

Компанія ТОВ «Інтелектуальні Промислові Системи» (Інпромсіс) є 
дистриб’ютором компаній BW Technologies by Honeywell (аналізатори газів у 
навколишньому середовищі для персональної безпеки), Extech Instruments (Flir 
company) (вимірювальні прилади фізичних, електричних та хімічних величин) та 
«INTRoSCoP» SA на території України, а також регіональним дилером багатьох 
світових брендів.

ІНТЕРНЕШНЛ ІНЖІНІРІНГ УКРАЇНА, ТОВ 
вул. Артема, 60, оф. 608

Київ, 04050, Україна 
тел./факс: (044) 484 3157

e-mail: office@uaengineering.net 
www.imsua.com.ua 

INTERNATIoNAL ENGINEERING UKRAINE — інжинірингова компанія повного 
циклу, що входить в міжнародну групу Компаній ІМС, основним напрямком 
діяльності якої є розробка, проектування і виробництво технологічного та 
енергетичного обладнання за міжнародними та вітчизняними стандартами для 
забезпечення процесів видобутку, підготовки, переробки та транспортування 
рідких і газоподібних вуглеводнів. 

У спектрі пропонованого обладнання: 
•	 системи обліку нафти, нафтопродуктів і газу; 
•	 газовимірювальні станції;
•	 трубопоршневі повірочні установки (ТПУ);
•	 насосні станції;
•	 системи захисту від гідроудару та системи згладжування хвиль тиску; 
•	 установки розігріву і зливу високов’язких та застигаючих продуктів із 

залізничних цистерн; 
•	 системи автоматизації та багато іншого. 
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ІТО, ТОВ
вул. Шолом-Алейхема, 17
Біла Церква, 09117, Україна
тел.: (0456) 390 604
факс: (0456) 390 607
e-mail: headoffice@ito.kiev.ua
www.ito.kiev.ua

Компанія ІТО — офіційний представник відомих світових виробників 
промислового обладнання. Наш багаторічний досвід роботи дозволяє 
запропонувати широкий вибір обладнання, компонентів та матеріалів за 
доступною ціною. 

Продукція англійської компанії Rotork — електричні, пневматичні 
та  гідравлічні приводи для трубопровідної арматури. Компанія ІТО є 
ексклюзивним агентом Rotork на території України. Вся продукція має відповідні 
дозволи та сертифікати.

Продукція ASCo Numatics — електромагнітні клапани, гідропневматичні 
та відсічні клапани, пневматичні циліндри та інші засоби пневматичної 
автоматизації.

Німецька компанія ARCA Regler — виробник високоякісної запірно-регулюючої 
арматури: регулюючих клапанів, клапанів для антипомпажного регулювання 
та захисту, клапанів для нафтогазової промисловості.

CoAX-Müller виробляє коаксіальні клапани, що працюють в умовах високого 
тиску (до 500Атм) в абразивному, забрудненому й агресивному середовищі.

Genebre — трубопровідна арматура.
KSR Kuebler — засоби вимірювання рівня.
Компанія Pietro Fiorentini займається виробництвом обладнання для 

регулювання та вимірювання природного газу.
Truflo виробляє насосне обладнання для нафтогазової промисловості.
Cemp — виробник вибухозахищених електродвигунів.

КАЛУСЬКИй МАШИНОБУДІВНИй 
ЗАВОД, ПрАТ
вул. Долинська, 88
Калуш, Івано-Франківська обл.
77400, Україна 
тел./факс: (03472) 77 879

Виробництво, продаж і сервісне обслуговування нафтопромислового 
обладнання та інструменту, а також спеціалізованих транспортних засобів для 
облаштування та проведення ремонтних робіт на нафтових і газових родовищах 
Основні напрямки:

•	 спеціалізовані транспортні засоби;
•	 запасні частини до нафтопромислового обладнання і транспортних засобів;
•	 стаціонарні ємності та блоки доливу на шасі;
•	 нафтопромислове обладнання;
•	 нафтопромисловий інструмент.

КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕх, ТОВ
ул. 1-я Конная Лахта, 1

Санкт-Петербург, 197229, Россия 
тел./факс: +78 (800) 100 1004

+78 (495) 982 5117 
e-mail: mail@cortem.ru 

www.cortem.ru, www.cortemgroup.ru 
ЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ПП, Офіційний дилер на території України:

вул. Автозаводська, 2
Київ, 04074, Україна

тел./факс: (044) 586 2053, (044) 586 2052
e-mail: y.vishnyavskaya@el-komplekt.com.ua, markfrost@el-komplekt.com.ua 

www.cortem.com.ua, www.el-komplekt.com.ua

ПП «Електрокомплект» — офіційний дилер і представник компанії ТОВ «КОРТЕМ-
ГОРЭЛТЕХ» на території України. Вибухозахищене обладнання. Клемні, розподільчі, 
з’єднувальні коробки вибухозахищені Exd/Exe/Exia/Exn/РВ/РП/РОИа. Шафи керування 
вибухозахищені, за схемою замовника Exd/Exe/Exia/Exn/РВ/РП/РОИа. Щити освітлення 
вибухозахищені за схемою замовника Exd/Exe/Exia/Exn/РВ/РП/РОИа. Вибухозахищені по-
сти керування та індикації Exd/Exe/Exia/Exn/РВ/РП/РОИа, сигналізації та оповіщення Exd. 
Роз’єми вибухозахищені Exd. Магнітні пускачі вибухозахищені Exd/Exde/РВ. Світильники 
Exd/Exe/Exn/Exde/Exed. Кабельні вводи вибухозахищені Exd/Exe/Exia/РВ/РОИа. Сполучні 
елементи для трубних систем електропроводки, фітинги Exd. Вибухозахищені дви-
гуни, вентилятори, насоси. Вибухобезпечні клемні затискачі і елементи заземлення. 
Вибухозахищені шафи, що гріють кабелі та пластини. Іскробезпечний інструмент. 

Продукція має: Сертифікат відповідності ГОСТ Р, Дозвіл Ростехнагляду на 
застосування, ІСО 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. 
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МВМ-КИЇВ, ТОВ
вул. Героїв Космосу, 4, оф. 801
Київ, 03148, Україна
тел./факс: (044) 501 1072, (044) 200 1254
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua
www.mwm-kiev.com.ua

Продаж деревообробного обладнання та обладнання для виробництва 
біопалива (пеллети, брикети).

МОТОР СІЧ, АТ 
просп. Моторобудівників, 15
Запоріжжя, 69068, Україна
тел.: (061) 720 4814, факс: (061) 720 4552
e-mail: eo.vtf@motorsich.com, motor@motorsich.com
www.motorsich.com

Розробка, виробництво, ремонт і супроводження в експлуатації:
•	 газотурбінних приводів потужністю для газліфтних, нафто/газоперекачу-

вальних агрегатів і газотурбінних електростанцій;
•	 автоматизованих газотурбінних електростанцій;
•	 газоперекачувальних агрегатів;
•	 вітроелектростанцій.
Продукція, яка випускається «Мотор Січ», успішно експлуатується більш ніж 

в 120 країнах світу.

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

•	 Стаціонарні та переносні аналізатори-сигналізатори газів «ДОЗОР-С» для 
контролю ГДК шкідливих речовин і довибухонебезпечних концентрацій 
горючих газів;

•	 МГД-резонатори промислові й побутові — пристрої енергозбереження, що 
дозволяють:

 — запобігати утворенню накипу при теплообмінних процесах;
 — інтенсифікувати теплообмінні процеси.

ОРІОН-Д, Інженерно-технічний центр, ТОВ
вул. Курська, 147
Суми, 40020, Україна  
тел./факс: (0542) 241 545
e-mail: info@orion-d.sumy.ua
www.orion-d.com 

Продукція світового стандарту якості, вироблена в Україні, може вирішити 
наступні питання:

•	 проектування, виробництво, монтаж, пуско-налагодження і технічний супровід 
повнокомплектних АГНКС, включаючи заправні колонки власного виробництва;

•	 переобладнання будь-яких типів автомобілів для роботи на природному газі 
з використанням балонів і обладнання виробництва Італії;

•	 виробництво пересувних автомобільних газових заправників (ПАГЗ) 
та газовозів для перевезення широкого спектру технічних газів на базі 
напівпричепа фірми «Acerbi» і балонів фірми «Tenaris», Італія;

•	 виробництво та поставка обладнання для перевезення темних та світлих 
нафтопродуктів, а також пропаново-бутанової суміші;

•	 проектування, виробництво, монтаж і налагодження повнокомплектних 
компресорних установок на базі поршневих і гвинтових компресорів для 
перекачування різних газів потужністю до 3 МВат;

•	 проектування, виробництво, монтаж і налагодження установок для видобут-
ку газу з малодебітних свердловин із продуктивністю від 10 тисяч  нм3/добу 
при низьких тисках на вході, багатоступеневому стисненню.

ОЦ ПРОфЕКС, ТОВ
вул. Отто Шмідта, 16

Київ, 04107, Україна
тел./факс: (044) 501 7858

e-mail: julia@peli.ua
www.peli.ua

Офіційний ексклюзивний дистриб’ютор американської компанії Pelican 
(Peli) в Україні. Свій склад в Києві з повним асортиментом продукції — захисні 
пластикові кейси, контейнери та освітлювальне устаткування. Продукція має 
багато американських, європейських сертифікатів, серед яких Сертифікат MIL-
SPEC-4150-J (Військові Сили США), STANAG 4280 & DEFSTAN 81-41 (Угода про 
нормалізацію НАТО), АТА (Асоціація повітряного транспорту), Сертифікат ISo 
9001:2000, Сертифікат Морського реєстру РФ та ін. 

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

Октябрьский, Республика Башкортостан, 452606, Россия
тел.: +7 (34764) 66 364, +7 (34764) 67 191

факс: +7 (34767) 67 515
e-mail: mail@npf-paker.ru

www.npf-paker.ru

ТОВ НВФ «Пакер» займає провідні позиції в Росії і країнах СНД з проектування 
та виробництва пакерно-якірного обладнання та свердловинних компоновок для 
експлуатації, інтенсифікації та капітального ремонту нафтових і газових свердловин, 
а також надання сервісних послуг із супроводу, встановлення та ремонту.

На сьогоднішній день створені і ефективно працюють сервісні центри в містах 
Октябрьський, Нижньовартовськ, Нягань, Муравленко, Саратов, Новий Уренгой. 
Вони мають виробничі площі, сучасне обладнання для ремонтно-відновлювальних 
робіт, власне пакерно-якірне обладнання, офісні приміщення, оперативний 
транспорт, засоби оргтехніки і зв’язку, організаційну структуру, які дозволяють 
надавати послуги за договорами прокату та інженерно-технологічного супроводу.

Завдяки використанню новітніх розробок і сучасного обладнання, що 
використовується у виробництві, в поєднанні з багатим науковим і виробничим 
досвідом висококваліфікованих фахівців, ми надаємо своїм замовникам надійний, 
високотехнологічний, якісний і економічно ефективний сервіс.

Для ознайомлення з виробництвом запрошуємо Вас відвідати наше підприємство.
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ПЕРЕРОБКА СМІТТЯ:: WEBDIGEST 
(NEW-GARBAGE.COM)
e-mail: gorpolic@gmail.com
gorpolic@freenet.com.ua
www.new-garbage.com

Промисловий портал ПЕРЕРОБКА СМІТТЯ:: WebDigest (www.new-garbage.com) 
створений з метою популяризації обладнання та технологій, що використовуються 
для переробки та утилізації різних видів відходів.

Все присвячене проблемам переробки відходів і сміття:
•	 технології переробки різних видів відходів: пластику, скла, гуми, будівельного 

сміття, деревини, паперу і т. п.;
•	 технології термічної переробки сміття, його вторинної переробки, 

альтернативне паливо та енергозбереження;
•	 новини науки, нові розробки, проекти та технології, новини екології 

зі всього світу.

ПРОМИСЛОВИй ПІДІГРІВ, ТОВ 
вул. Дмитрівська, 2, кв. 85
Київ, 01054, Україна 
тел./факс: (044) 360 3700
e-mail: vso@ukr.net

Промисловий підігрів.

ПСІхЄЯ, Науково-технічний центр 
вул. Нагірна, 25-27, оф. 57
Київ, 04107, Україна
тел.: (044) 223 5003
факс: (044) 483 5969
e-mail: oil@ukroil.com.ua
www.oilreview.kiev.ua, www.ukroil.com.ua

Науково-технічний центр «Псіхєя» надає послуги з прогнозування розвитку рин-
ку, аналізу ризиків, оцінки вартості і ефективності бізнесу та інших послуг з прове-
дення досліджень, маркетингу, консалтингу. Центр є видавцем часопису «Термінал: 
нафтовий огляд» і тижневика «Нафтопродукти», наукової літератури та довідників. 

РОЗУМНИй ДІМ, ТОВ
вул. Сирецька, 31
Київ, 04073, Україна
тел./факс: (044) 503 0606
e-mail: project@rozumdim.com.ua
www.rozumdim.com.ua

ТОВ «Розумний Дім» — генеральний представник в Україні компанії 
Klöpper-Therm GmbH & Co. KG (Німеччина).

Основний напрямок діяльності — промислові кабельні системи електрообігріву 
та промислові нагрівачі. Вся продукція сертифікована відповідно до європейських 
і українських стандартів.

Здійснюємо повний цикл інжинірингових послуг: проектування, поставка і 
встановлення обладнання, гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Серед наших замовників: підприємства харчової, хімічної, нафтохімічної, 
газової, деревообробної та інших галузей виробництва.

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 «Сатурн® Дейта Інтернешенл» є одним з провідних підприємств в 
Україні в галузі побудови АСУ ТП, локальних обчислювальних мереж будь-якої 
складності та систем зв’язку.  

Компанія реалізувала низку комплексних проектів для багатьох державних 
організацій таких як МВС, МОЗ, МНС, Міненерго, Мінпромполітики та великих 
підприємств гірничо-збагачувальної, хімічної, нафтохімічної, металургійної, 
енергетичної, машинобудівної та інших галузей промисловості.

Компанія — член Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), 
учасник Європейського ділового конгресу (ЕДК). Система менеджменту якості 
Компанії відповідає вимогам стандарту ІSo 9001:2008. 

Компанія пропонує комплексні рішення, постачання устаткування і комплек-
туючих:

•	 проектування і монтаж автоматизованих систем управління технологічними 
процесами (АСУ ТП) і локальних обчислювальних мереж (ЛОМ) будь-якої 
складності;

•	 прикладне програмне забезпечення, ERP, MES, SCADA системи;
•	 системи цифрового промислового оперативно-технологічного і  гучномов-

ного зв’язку INDUSTRoNIC;
•	 диспетчерські пульти всіх рівнів керування, системи обліку енергоносіїв;
•	 центри обробки даних;
•	 промислові комп’ютери, контролери і серверні платформи, захищені 

ноутбуки (клас захисту ІP64);
•	 структуровані кабельні системи; активне мережеве обладнання; системи 

захисту даних; мережеве програмне забезпечення;
•	 системи безперебійного живлення; комунікаційні шафи;
•	 контролери з аналоговими/цифровими входами/виходами з гальванічною 

ізоляцією; блоки гальваноразвязки;
•	 модулі контролю і управління підвищеної надійності власного виробництва 

SDІ і продукція компаній Adlіnk, Portwell, Advantech, і т. д.;
•	 герметичні транспортні валізи-контейнери (клас захисту ІP67);
•	 портативні прилади Alcotest® та аналізатори наркотиків по слині Dräger 

DrugTest® 5000  концерну «DRÄGER». 



www.energy-expo.com.ua

32 33

www.energy-expo.com.ua

У
К

Р

У
К

Р

СЕРДЮК Д. В., СПД
вул. Макарова, 23/9 
Дніпропетровськ, 49105, Україна  
тел.: (097) 399 9732, факс: (0562) 3507 39
e-mail: alternative@mail.ua
www.renewable.com.ua

Продаж устаткування для систем опалення, кондиціонування, вентиляції, 
енергоефективного та інноваційного обладнання, також обладнання, що 
використовує відновлювані джерела енергії. Ми ставимо перед собою завдання 
не просто продати, а найбільш раціонально вирішити поставлене перед нами 
завдання, що дозволяє нам багаторічний досвід роботи в проектно-монтажних 
організаціях і постійне самовдосконалення. Будемо раді допомогти Вам.

СТАН-КОМПЛЕКТ, ТОВ
просп. Московський, 23
Київ, 04655, Україна 
тел.: (044) 536 0494, факс: (044) 536 0488
e-mail: degtyr@stankom.com
www.stankom.com

Основним напрямом діяльності ТОВ «СП «Стан-комплект» є постачання:
•	 увесь номенклатурний перелік металообробного обладнання; 
•	 преси і заготівельне обладнання; 
•	 компресорне обладнання (поршневі і гвинтові компресори); 
•	 зварювальне обладнання; 
•	 енергетичне обладнання; 
•	 нафтогазове обладнання; 
•	 спецтехніка; 
•	 вантажопідйомні пристосування; 
•	 крани мостові і козлові вантажопідйомністю 5,30 т, з прольотами до 32 метрів;
•	 кран-балки вантажопідйомністю до10 т, з прольотом до 28,5 м.

СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ІМ. М. В. фРУНЗЕ, ПАТ
вул. Горького, 58
Суми, 40004, Україна
тел.: (0542) 686 915
(0542) 788 464, (0542) 775 000
факс: (0542) 226 362, (0542) 788 464
e-mail: bulygin_i@frunze.com.ua
www.frunze.com.ua

Розробка та виготовлення газоперекачувальних агрегатів та арматури 
для магістральних газопроводів; повнокомплектних компресорних станцій; 

установок для переробки газу та нафти; автомобільних газонаповнювальних 
компресорних станцій; обважнених бурильних та ведучих труб; насосів; 
центрифуг; компресорів та пересувних компресорних станцій; комплектних 
технологічних ліній і апаратури для хімічної та нафтохімічної промисловості; 
обладнання нафтотерміналів; а також виконує всі роботи з будівництва 
промислових об’єктів «під ключ».

СУМСЬКИй ЗАВОД УЩІЛЬНЕНЬ, 
Торговий дім, ТОВ 

вул. Щорса, 31
Київ, 01133, Україна

Поштова адреса:
а/с 28, Київ, 02167, Україна

тел.: (044) 362 4041, (044) 362 4042
факс: (044) 496 7219

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

Сумський завод ущільнень — це сучасне підприємство з високим рівнем 
технічної та технологічної дисципліни, що випускає високоякісні ущільнюючі 
матеріали для нафтогазової галузі.

За роки роботи нами був накопичений великий досвід і відпрацьована 
технологія виробництва, що дозволяє виробляти продукцію відмінної якості, 
яка не поступається за своїми властивостями закордонним аналогам. Для 
зручності роботи з замовниками в 2010 році був відкритий центральний офіс 
у Києві. 

ТЕМІО, Торговий Дім, ТОВ
вул. Корольова, 9-Б

Київ, 03148, Україна
тел.:  (044) 407 6994

(044) 407 1144, (044) 247 1985
факс: (044) 407 6994, (044) 407 9409

e-mail: td@temio.com.ua
import@temio.com.ua

www.temio.com.ua
www.temio-torg.kiev.ua

ТД «ТЕМІО» є офіційним дистриб’ютором АТ «ТЕМІО» — відомого виробника 
високоякісних сигналізаторів газу (промислових, побутових і переносних) торгової 
марки «ВАРТА». 

ТД «ТЕМІО» пропонує: сигналізатори газу «ВАРТА», відсічні клапани і фільтри 
газу, регулятори тиску газу, кульові крани для води і газу, радіатори опалення, 
котли електричні, газові і комбіновані.
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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: будування, реконструкція 
та модернізація об’єктів нафтогазової промисловості. Виконання різноманітних 
дослідницьких та діагностичних робіт, оцінка стану магістральних трубопроводів 
та нафтогазового обладнання. 

ТЕРМАЛ, ТОВ  
вул. Кулібіна, 3/8  
Київ, 03062, Україна
тел.: (044) 303 9940
факс: (044) 303 9941
e-mail: info@thermal.kiev.ua
www.thermal.kiev.ua

Інжинірингова компанія «Термал» є виробником промислових систем 
електрообігріву і надає повний комплекс послуг з розробки, проектування та 
постачання систем для промисловості, нафтопереробних і нафтовидобувних 
підприємств.

Продукція компанії «Термал» сертифікована і відповідає вимогам європейських, 
російських і українських стандартів.

Серед наших замовників: «Лукойл-ОНПЗ», «Укртатнафта», «Іллічівський 
паливний термінал», «Лукойл Енергія і Газ Україна», «Укрнафта», «Об’єднання Азот» 
та багато ін.

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

ДП Техкомплект-Київ є дистриб’ютором компаній Tyco Electronics та Tyco 
Thermal Controls (ТМ Raychem) з 1998 р. 

•	 Системи електрообігріву трубопроводів і резервуарів на основі гріючих 
кабелів з саморегулюванням та з постійною потужністю RAYCHEM 
підтримують температури до 400 °С. Обладнання сертифіковане та дозволене 
до застосування у вибухонебезпечних зонах

•	 Термоусадні кабельні муфти RAYCHEM на напругу 0,4–145 кВ
•	 Обмежувачі перенапруги до 550 кВ

ТЕхНОТЕК, ТОВ
вул. Будівельників, 1-Д

Рівне, 33016, Україна
тел.: (0362) 634 011
факс: (0362) 623 344

e-mail: mail@texnotek.com
www.texnotek.com

ТОВ «Технотек» входить до групи компаній «Техно». Розробниками даної 
продукції є фахівці і інженери з досвідом роботи в інститутах та на заводах 
військово-промислового комплексу колишнього СРСР.

У процесі розробки ми враховували побажання фахівців відділів будівництва 
та експлуатації, начальників відділів та простих лінійних робітників. Широкий 
модельний ряд і якість виробів дозволили завоювати визнання багатьох 
підприємств країн СНД, у тому числі і ВАТ «Газпром».

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

Трубопровідна арматура для нафтогазової, нафтопереробної та інших 
галузей промисловості. Офіційний представник в Україні компаній ARI-Armaturen 
(Німеччина), Zwick Armaturen (Німеччина), Valvosider (Італія), Swissfluid (Швейцарія), 
Vexve (Фінляндія), Valpres (Італія).

ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ, ТОВ 
вул. Б. Хмельницького, 106

Львів, 79024, Україна
тел.: (032) 245 9341

(032) 245 9441 
факс: (032) 245 9342 

e-mail: lviv@tubes-international.com 

Ми є дистриб’юторами відомих виробників та пропонуємо: 
•	 гумові, пластикові, тефлонові, сталеві, композитні промислові шланги; 
•	 сталеві, гумові, тефлонові компенсатори; 
•	 обойми і хомути для шлангів; 
•	 промислові з’єднання; 
•	 елементи пневматики; 
•	 гідравлічні фітинги та з’єднання; 
•	 гідравлічні шланги високого тиску; 
•	 установки для виробництва гідравлічних рукавів; 
•	 барабани для шлангів, пістолети для води і повітря, манометри, і т. д.
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УКРАЇНСЬКА КОНфЕДЕРАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ
вул. Борщагівська, 143-Б
Київ, 03056, Україна 
тел./факс: (044) 457 7743 
e-mail: pr@publish.org.ua
www.who-is-who.ua

ГО «Українська конфедерація журналістів» створена для захисту законних 
економічних, соціальних, творчих, інших прав журналістів та працівників засобів 
масової інформації, які професійно займаються журналістикою, публіцистичною 
діяльністю і є її членами. Чимало років Українська конфедерація журналістів плідно 
співпрацює з Українським видавничим консорціумом над створення біографічних, 
краєзнавчих, соціально значущих видань. Втілені і продовжують втілюватися 
спільні видавничі проекти, які висвітлюють поступ держави, представляють 
позитивний образ України в світі та суспільстві. 

Успішно розвиваються довготривалі видавничі програми: «Міста і села України», 
«Ми — народ України», «Літопис ВНЗ». Серії «Україна аграрна», «Україна наукова», 
«Україна промислова», «Україна транспортна», «Паливно-енергетичний комплекс 
України», «Екологія та природні багатства України», «Україна фінансова», довідники 
серії від «А» до «Я» та інші.

Запрошуємо Вас надати інформацію про Вашу діяльність та особисті досягнення 
у 2011–2012 р. 

ЭНЕРГОПОЛИТИКА. НЕфТЬ И ГАЗ
вул. Андріївський узвіз, 28-Б, пов. 2 
Київ, 04070, Україна
тел.: (044) 425 0112, факс: (044) 425 0277
e-mail: oil-gas@oil-gas-energy.com.ua
www.oil-gas-energy.com.ua

Щомісячне друковане ділове видання про ПЕК і для ПЕК.
В журналі висвітлюються актуальні нафтогазові події України, Росії, країн СНД. 

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

Основні рубрики — Видобуток нафти і газу, Нетрадиційна енергетика, Нафтопе-
реробка, Транспортування, Зберігання нафти і газу, Технології, Сервісні послуги, Об-
ладнання, Геологія, Автоматизація, Екологія, Освіта, Класифікатор товарів і послуг НГК.

ЭффЕКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ, Проект
просп. Независимости, 95, оф. 13
Минск, 220043, Беларусь
тел./факс: +375 (17) 281 6519
e-mail: info@effectenergy.eu
www.effectenergy.eu

Проект EffectENERGY.eu — об’єктивне висвітлення подій ПЕК, просування 
продукції та послуг підприємств і організацій, зайнятих в електроенергетичній 
галузі, теплопостачанні, видобутку, переробці та постачанні енергоресурсів на 
територію Росії, Білорусі, України та інших країн СНД.

Біоенергетика 
ДІОС 
ЕКОЛ 
МВМ-КИЇВ
ОРІОН-Д 

Вітроенергетика
ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ГРЕСА-ГРУПП
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
НАН УКРАЇНИ

Геотермальна енергетика 
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
НАН УКРАЇНИ

Електроізоляційні матеріали й ізолятори
ТЕХКОМПЛЕКТ-КИЇВ 

Електромонтажне устаткування та інструменти
ЕКНІС-УКРАЇНА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ
ТЕРМАЛ 

Енергогенеруючі комплекси (когенерація)
ЕКОЛ
ОРІОН
ТЕМІО

Засоби діагностики
ДжИ И РУС
ЕКНІС-УКРАЇНА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ 
САТУРН® ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ

Інвестиційні проекти та їх фінансування
ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

Інженерні мережі (проектування, будівництво, 
експлуатація та реконструкція)
ЕКНІС-УКРАЇНА 
САТУРН® ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ 

Інжинірингові послуги
РОЗУМНИЙ ДІМ

Кабельно-провідникова продукція
ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХКОМПЛЕКТ-КИЇВ 

Комунальна теплоенергетика
ЕКНІС-УКРАЇНА 
ЕКОЛ 
МВМ-КИЇВ 
ТЕМІО

Контрольно-вимірювальне обладнання 
і прилади
АРСЕНАЛ 
ВІКА ПРИЛАД
ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ДжИ И РУС
ЕКНІС-УКРАЇНА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ 
КУРС, НВП

ОРІОН
ОЦ ПРОФЕКС 
САТУРН® ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
ТЕМІО
ТЕХНОТЕК 
ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ 

Мала гідроенергетика
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

Науково-дослідні та галузеві організації
АССОЦИАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭНЕРГЕТИКОВ  

Охорона праці
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ 
ОРІОН
САТУРН® ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ 
ТЕМІО
Прилади обліку та економії споживання 
ЕКНІС-УКРАЇНА
ІНМАТЕХ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ 
ОЦ ПРОФЕКС 
САТУРН® ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ 
ТЕХПРИЛАД

Системи безпеки енергетичних об’єктів
ОРІОН
ОЦ ПРОФЕКС
САТУРН® ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ 
ТЕМІО
Сонячна енергетика
ГРЕСА-ГРУПП
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ 

Спеціалізована література та галузеві видання
ENERGYLAND.INFo
PSYCHEА
RUSCABLE.RU
TRADE MEDIA INTERNATIoNAL Sp. z o.o.
WEBDIGEST (NEW-GARBAGE.CoM)
БІЗНЕС-ДОСЬЄ
ГАЗОТУРБИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОТЕМА
ЕНЕРГОБІЗНЕС
СЕРДЮК Д. В.
УКРАЇНСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ жУРНАЛІСТІВ
ЭНЕРГОПОЛИТИКА. НЕФТЬ И ГАЗ
ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ

Телемеханіка
ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ЕКНІС-УКРАЇНА 
ОРІОН
САТУРН® ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ

Трубопровідні системи управління об’єктами 
ТЕМІО 
Турбіни і турбінне обладнання
ЕКОЛ

ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ ЗА НОМЕНКЛАТУРОЮ
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AMBITERMO S. A.
Zona Industrial, Lote 37-197 
Cantanhede, Portugal
tel.: +351 231 410 210, fax: +351 231 410 211
e-mail: ambitermo@ambitermo.com
www.ambitermo.com

Ambitermo is a company focused on the development and conception of boilers 
and energy recovery systems, for total satisfaction of our customers.

our experience and versality allow us to project, build and assemble thermic power 
plants and energy production systems “tailor made”, in conformity with European rules and 
CE brand.

We have capacity to provide our clients with “Hand Key” systems, not only in thermic 
power plants, but also for water treatment systems.

ARSENAL SPECIAL DEVICE 
PRODUCTION STATE ENTERPRISE
vul. Moskovska, 8
Kyiv, 01010, Ukraine
tel.: +38 (044) 253 0062, fax: +38 (044) 288 9429
e-mail: info@arsenalcdb.com.ua

ARSENAL Special Device Production SE manufactures and realizes domestic 
gas meters “GMS-Arsenal” G2.5, G4, G6, industrial gas meters “GMS” G10-G250, 
measurement systems of KVR-1 rotary type, installation kits for gas meters, light-
emitting-diode traffic lights, bank equipment (banknote counting machines), medical 
equipment, phototechnique, optical devices and component parts, goniometers, 
special equipment and other production. 

ASSOCIATIОN OF INDUSTRIAL 
ENERGY ENGINEERS
ул. Kalvarijskaja, 1, of. 606
Minsk, 220004, Belarus
tel./fax: +375 (17) 200 6252, +375 (17) 306 2013
e-mail: belape@web-energo.by
www.web-energo.by

BelAPE — non-commercial association of industrial enterprises in the person 
of chief power engineering specialists and also companies — producers of energy 
equipment, technologies, materials and services. 

The main information projects of the association:
•	 magazine for power engineering specialists “Energy and Management”;
•	 directory “Who is who in power engineering in Belarus”;
•	 portal for power engineering specialists www.web-energo.by — information 

project on the Internet.

BUSINESS-DOSYE, LTD
vul. Shevchenka, 55, of. 4

Dnipropetrovs’k, 49044, Ukraine
tel.: +38 (0562) 340 900
fax: +38 (0562) 340 902

e-mail: bmi@priceua.com
www.priceua.com

Editorial staff of “Business-Dosye” LTD brings out professional advertising and 
informational editions for 200,000 of Ukrainian enterprises and “PC PLUS” for direct-
marketing dealing. 

Yearly catalogues and CD’s:
•	 Piece of furniture;
•	 Build;
•	 Metal and equipment;
•	 Agrobusiness.  

CONVERTEAM GE ENERGY
Culemeyerstr., 1

Berlin, 12277, Germany
tel.: +49 30 76 220

fax: +49 30 76 222 109
e-mail: postoffice.de@converteam.com

www.converteam.com

Converteam is a world leader in supplying system and product solutions for the 
oil & Gas market, in both onshore and offshore industries. We provide a full range of 
complete electrical and automation solutions for driving compressors and pumps and 
generating power. Converteam is present all along the value chain from upstream 
to downstream and our customers include all the main oil, gas and petrochemical 
companies worldwide.

DIOS, LTD
vul. Trutenko, 10

Kyiv, 03022, Ukraine
tel.: +38 (044) 390 5427
fax: +38 (044) 390 5407

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

DIoS LTD operates at the market of the advanced woodworking technologies 
for 10 years. 

We are involved in the supply of equipment, complex lines and engineering 
solutions in the power saving field, pallets production and recycling of woodworking 
scrap materials. 

As well as pallet stoves supply and servicing.

INFORMATION ABOUT ExHIBITORS
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DST LAW GROUP, LLC
vul. Тurgenivska, 38, build. 2, of. 310/ 2
Kyiv, 01054, Ukraine
tel.: +38 (044) 482 3530, +38 (044) 482 3879
fax: +38 (044) 482 3530, +38 (044) 484 0256
e-mail: centeroffis@gmail.com
www.dstlogroup.com.ua

Wholesale of equipment for gas networks.

ECOLOGICAL SYSTEMS, ESCO, LTD
prosp. Mayakovskogo, 11
Zaporizhzhia, 69035, Ukraine
tel.: +38 (061) 224 6812, fax: +38 (061) 224 6686
e-mail: ecosys@meta.ua
www.ecosys.com.ua

ESCo “Ecological Systems” is a Ukrainian company, established in 1991. The 
company has implemented dozens of projects to meet our clients’ needs in reducing 
energy consumption and energy costs. 

our solutions:
•	development	of	energy	efficiency	heat	supply	and	water	supply	systems;
•	development	of	energy	management	systems;
•	development	of	municipal	energy	plans;
•	preparation	of	bankable	energy	efficiency	projects.

EFFECT ENERGY, Project 
prosp. Nezavisimosti, 95, of. 13
Minsk, 220043, Belarus
tel./fax: +375 (17) 281 6519
e-mail: Info@effectenergy.eu
www.effectenergy.eu

The web-resource EffectENERGY.eu is a virtual showcase of a fuel-energy complex 
that allows the members of the Effect Energy project to improve communication 
between manufacturers, suppliers and customers of energy resources, energy 
machinery and services in CIS. 

EKNIS-UKRAINE, 
Electrotechnical company, LLC
prosp. Geroyiv Stalingradu, 6, build. 4, of. А
Kyiv, 04210, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 581 6306, +38 (044) 581 6307
e-mail: ukreknis@eknis.net
www.eknis.net

Electrotechnical company “Eknis-Ukraine” works at the energy market of Ukraine 
since 2006. Company performs the delivery of power equipment of all voltage classes, 

instrumentation and automation equipment, devices for automatization of relay 
verification and relay protection, and also industrial analytical equipment. The biggest 
part of supplied equipment is manufactured at the factories of the concern ABB with 
which the company has close partnership.

EKOL, LTD
Krenova, 65

Brno, 60200, Czech Republic
tel.: +420 543 531 710, fax: +420 543 242 912

e-mail: info@ekolbrno.cz
www.ekolbrno.cz

Gas turbines:  
•	reconstruction	and	modernization;		
•	supply	of	new.
Steam-turbines:  
•	supply	of	new	turbines	to	70	MW;
•	repair	and	reconstruction	of	existent	power	units.	
Co-generation blocks:  
•	co-generation	blocks	in	the	range	of	10–5,000	kW.	
Water heating and steam boilers:  
•	production	of	boilers;	HRSG,	boilers	for	all	types	of	fuels.
Co-generation and combined cycle:
•	power	capacity	2–120	MW.

EKOLINE, LTD
prosp. Peremogy, 148/1

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

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

“Ekoline” Company supplies the Ukrainian market with oil separators for more 
than 10 years. The following equipment is intended for treatment of process, rain- and 
meltwater and used on the areas, where the threat of oil pollution exists. Separators are 
installed at gas stations, parking garages, car washes, service station, and etc. 

ELECTRONSTANDART-SET-UKRAINE, JSC
vul. Vasylkivska, 34, of. V-229

Kyiv, 03022, Ukraine
tel.: +38 (067) 501 1094, +38 (044) 455 9109

fax: +38 (044) 455 9109
e-mail: info@esp-safety.com.ua

www.esp-safety.com.ua

JSC “Eleсtronstandart-set-Ukraine” is a designer, developer, manufacturer and 
supplier of fire and gas safety systems for oil and gas industry objects.
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ELEKTROTEMA, All-Ukrainian trade newspaper
Office: 
vul. Sadova, 2-А
Lviv, Ukraine
Postal address: 
P.O.B. 5970, Lviv-54, 79054, Ukraine
tel./fax: +38 (0322) 441 166, fax: +38 (0322) 441 167
е-mail: eltema@eltema.com.ua
www.eltema.com.ua 

The “ElectroTEMA” is a Ukrainian trade newspaper for experts and managers of 
industrial, construction and energy companies, for everyone who deals with electrical 
engineering, power industry, electromechanics and automatics.

Published since 2002. Format — A3, 16 pages. Full-coloured newspaper; offset 
paper. Periodicity — twice a month. Circulation — 10,000 copies.

Distribution — subscription. Besides that, the newspaper is regularly dispatched 
free of charge to specialists of energy, machine building, construction, installation, 
repair and other industrial companies, and distributed at trade fairs.

ENERGOBUSINESS, Magazine
vul. Obolonska, 12, of. 35
Kyiv, 04071, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 230 2944, +38 (044) 417 2077
е-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 overseas;
•	 legislative and normative deeds;
•	 on-line information and expert comments;
•	 hot information about the resolutions passed by National Energy Regulation 

Commission, daily volumes of coal production and supply, crude oil processing 
and supply;

•	 stock market state;
•	 production statistics and energy carriers’ prices;
•	 domestic and foreign press round-up concerning branch problems.

ENERGOUCHET, JSC  
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, manufacturing, installation and adjustment works on the 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 POLICY. OIL &GAS
vul. Andriivskiy uzviz, 28-B, fl. 2 

Kyiv, 04070, Ukraine
tel.: +38 (044) 425 0112, fax: +38 (044) 425 0277

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

The monthly print edition 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 is 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, 
Education, Classification of Goods and Services CoG.

ENERGYLAND.INFO
ul. Studencheskaya, 1, build. 3, of. 10

Ekaterinburg, 620137, Russia
tel.: +7 (343) 345 0972

Representation in Moscow:
1-iy Derbenevskiy pereulok, 5, of. 501

Moscow, 115114, Russia
tel.: +7 (495) 287 9851

www.energyland.info — trade Information and reference (I&R) resource of power 
engineering specialist’s community consisting of a magazine and a media portal. It exists 
since 2007 and unites informational, library systems and trade area of fuel-energy complex.

FEMAN
Vihorska, 1

Jagodina, Serbia
tel.: +381 35 230 000, fax: +381 35 230 024

e-mail: slavica.bogojevic@feman.co.rs
www.feman.net

FEMAN is the largest manufacturer of cable accessories, electro materials, tools, and 
wiring equipment in the Balkans.

Founder, owner and general manager is engineer Miodrag Nikolić, whose leadership 
abilities, hard work and determination contributed to the development of FEMAN into a 
mid-sized company with over 260 employees and more than 1,300 high quality products.

All these products are manufactured on the modernly equipped plant containing 
a construction and development bureau, foundries, smithies, extrusion and plastic 
injection, milling and sawmilling, painting, galvanizing, tool shops and assembly areas.

our motto, “QUALITY ABoVE ALL”, is backed by a large number of awards and 
recognitions from local and international fairs.

Research and development of new products, as well as the constant improvement of 
existing ones, is done by an experienced team of experts from various techinical fields. 
All products are manufactured in accordance with JUS, IEC, VDE and NFC standards, and 
FEMAN has been ISo 9001 certified since 1996.
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GARBAGE  PROCESSING:: 
WEBDIGEST (NEW-GARBAGE.COM)
e-mail: gorpolic@gmail.com
gorpolic@freenet.com.ua
www.new-garbage.com

Everything is devoted to the problems of garbage processing:
•	 technologies of various sorts of waste processing: plastic, glass, rubber, structural 

garbage, wood, paper and etc.;
•	 technologies of incinerate refuse, waste recycling, fuel and energy;
•	 analysis of existing methods for refuse processing;
•	 scientific news, projects and technologies, econews from all over the world.
Besides, on this site you can find detailed information about Innovative Technology 

For Municipal Waste Processing and existing equipment.

GAS TURBO TECHNOLOGY, 
Publishing House, JSC
ul. Lomonosova, 30-А
Rybinsk, Yaroslavskaya obl.
152934, Russia
tel./fax: +7 (4855) 295 235
e-mail: info@gtt.ru, info@akw-mag.ru
www.gtt.ru
www.akw-mag.ru

The editions are devoted to various engineering industries. “Gas Turbo Technology” 
magazine is published in Russian and English and covers all aspects of gas turbine 
equipment application. “MegaPascal” magazine is devoted to pressure equipment. 
“Alternative Kilowatt” magazine covers renewable and small-scale power generation. 
our editions are aimed at presenting the current situation at the market.

GAZPROM AVTOMATIZATSIYA, JSC
Savvinskaya nab., 25-27, build. 3
Russia
tel.: +7 (495) 933 6230
fax: +7 (495) 933 6232
e-mail: gazauto@gazauto.gazprom.ru
www.gazauto.gazprom.ru

our company introduces wide range of oil and gas equipment: gas-measuring 
station, 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.

GC SOFTWARE
Gassoumaye Consult SARL

12 Allee d’Ormes
60440 Nanteuil le Haudouin, France

tel.: +33 (0) 344 880 001
e-mail: gc.software@wanadoo.fr

www.softlinelec.com

GC Software is producing and marketing the software JoVE for overhead line 
design, both Transmission and Distribution. Starting from topographical data, 
it allows to optimize support placing and material choice so that regulation 
would be fully respected. Compared to traditional design, the economy induced 
by JoVE software’s usage is such that it pays itself back at the very first line 
designed using it.

GE RUS, LLC 
Рresnenskaya nab., 10, fl. 11 

Moscow, 123317, Russia
tel./fax: +7 (495) 739 6811

+7 (495) 739 6801
e-mail: nikolai.modin@ge.com

www.ge.ru

GE Measurement & Control Solutions is a leading innovator in sensor-based 
measurement, inspection, asset condition monitoring, controls, and radiation 
measurement solutions that deliver accuracy, productivity and safety to customers 
in a wide range of industries, including oil & gas, power generation, aerospace, 
transportation and healthcare. The business is part of GE Energy Services and has more 
than 40 facilities in 25 countries worldwide.

GFC ELECTRIC SRL
Via Dei Conciatori snc

64025 Pineto (Te), Italy
tel./fax: +39 085 946 1603

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

GFC Electric specializes in commercializing the highest quality international 
photovoltaic products that include inverter cabins, inverters, panels, tracking 
systems, and energy production monitoring systems. GFC Electric also offers technical 
assistance to engineering firms which design large photovoltaic systems. GFC Electric 
is fully authorized in the construction of photovoltaic installations on both rooftops 
and land.
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GRESA-GROUP, LTD
P.O.B. 118, vul. Nizhynska, 29-B
Kyiv, 03058, Ukraine
tel.: +38 (044) 401 1088, +38 (044) 401 1188
+38 (044) 457 1287, fax: +38 (044) 457 1237
e-mail: info@ggc.com.ua
www.ggc.com.ua

“GRESA-GRoUP” Company is the exclusive representative in Ukraine of quality 
production, manufactured by worldwide known brands from France, Italy, Israel and 
other countries. In addition to wind turbine FLAMINGo AERo our company offers high 
quality products, namely: solar modules, home heating devices — “Flamingo”, flowing 
water heaters “ATMoR”.

HAFI ENGINEERING & CONSULTING GmbH
Mühletorplatz 4-6
A-6800 Feldkirch, Austria
tel.: +43 5522 779 240
fax: +43 5522 31 913
e-mail: sales@hafi.cc
www.hafi.cc

•	 Сompressed 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.

ICS GROUP, LLC
vul. Poliske shose, 3
Ivankiv, Ivankiv reg.
Kyiv obl., 07200, Ukraine
tel.: +38 (044) 200 0511
fax: +38 (044) 206 1280
e-mail: Icsgroup.ua@gmail.com
www.icsfv.it

Projecting and construction of photovoltaic equipment on a turnkey basis.

INDUSTRIAL HEATING, LLC
vul. Dmytrivska, 2, apt. 85

Kyiv, 01054, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 360 3700

e-mail: vso@ukr.net

Industrial Heating.

INMATECH, LLC
vul. Pryluzhna, 4/15, of. 502

Kyiv, 03179, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 451 8752

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

The company INMATECH delivers energy-efficient heating systems of the 
Austrian company Hargassner that work with alternative fuel material — wood 
chips, pellets and briquettes. The company Hargassner produces fully automatic 
pellet boilers in power range 2–200 kW, and wood chips boilers in power range 
7–200 kW. These boilers are intended not only for the private homes, but also 
for utility enterprises — kindergartens, schools, etc. The control system Lambda 
Hatronic ensures maximum service comfort with a single press. And the device 
lambda-sonde guarantees economical and ecological burning with a high 
coefficient of efficiency 95%!

INSTITUTE FOR RENEWABLE ENERGY 
AT NAS OF UKRAINE

vul. Chervonogvardiyska, 20-A
Kyiv, 02094, Ukraine

tel.:+38 (044) 206 2810
tel./fax: +38 (044) 537 2657

e-mail: info@ive.org.ua
renewable@ukr.net

www.ive.org.ua

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.
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INTELEKTUALNI PROMYSLOVI 
SYSTEMY, LTD
vul. Velyka Arnautska, 2-А, of. 207
Odessa, 65012, Ukraine
tel.: +38 (048) 703 1557, +38 (044) 362 2550
fax: +38 (048) 737 3025
e-mail: info@inpromsys.com.ua
www.inpromsys.com.ua, www.bwtech.com.ua 

LLC “Intelektualni Promyslovi Systemy” (Inpromsys) distributes products of 
BW  Technologies by Honeywell (gas detectors of environment for personal safety), 
Extech Instruments (Flir company) (test and measurement equipment of physical, 
electrical and chemical quantities) and “INTRoSCoP” SA in Ukraine, and also is a regional 
dealer of a lot of leading measurement equipment trademarks.

INTERNATIONAL ENGINEERING 
UKRAINE, LTD
vul. Artema, 60, of. 608
Kyiv, 04050, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 484 3157
e-mail: office@uaengineering.net 
www.imsua.com.ua 

Being a part of IMS Group, INTERNATIoNAL ENGINEERING UKRAINE is an engineering 
company offering its clients turnkey solutions for oil, gas and power industries and 
specializing in engineering and manufacturing of process and power equipment in 
compliance with international and local standards of extraction, treatment, refining 
and transportation of liquid and gas hydrocarbons. 

our scope of products comprises:
•	metering	systems	for	oil,	refined	products	and	gas;
•	provers;
•	pump	stations;
•	Surge	Relief	systems;
•	heavy	oil	reheating	and	unloading	units;
•	control	systems	etc.

ITO, LTD
vul. Sholom-Aleykhema, 17
Bila Tserkva, 09117, Ukraine
tel.: +38 (0456) 390 604, fax: +38 (0456) 390 607
e-mail: headoffice@ito.kiev.ua
www.ito.kiev.ua

ITo LTD is an official representative of the most famous manufacturers of industrial 
equipment. our 15 years’ experience allows us to offer our customers wide range of 
equipment with a good price.

Rotork is the world’s leading manufacturer of electric, pneumatic & hydraulic valve 
actuators and associated control systems, valve gearboxes & valve accessories.

ASCo Numatics offers the world’s largest line of flow control components including 
solenoid pilot valves, angle body piston valves, redundant control systems.

ARCA Regler produces pneumatically and electrically-activated control valves for 
many industrial applications.

The coaxial valves developed by CoAX-Müller have formed a tried and tested element 
in the control of vacuums and gaseous, liquid, gelatinous, abrasive, contaminated, and 
aggressive media.

Genebre — valves manufacturer.
KSR Kuebler — level measurement. 
Pietro Fiorentini is a leader in the field of gas reducing, metering and treatment.
Truflo is a global pump manufacturer located in Greensboro, North Carolina, USA.
Cemp produce explosion proof electric motors.

KALUSH ENGINEERING WORKS, PJSC 
vul. Dolyns’ka, 88

Kalush, Ivano-Frankivs’k obl.
77400, Ukraine

tel./fax: +38 (03472) 7 7879

Kalush Engineering works specializes in the manufacture, sale and servicing of oil 
industry equipment and tools, as well as specialized carrier vehicle for equipment and 
maintenance work on oil and gas fields in five main areas:

•	 specialized carrier vehicle;
•	 repair parts for oil industry equipment and vehicles;
•	 stationary containers and chassis trip tank units;
•	 oil industry equipment;
•	 oil industry tool.

KORTEM-GORELTEH, LTD
ul. 1-ya Konnaya Lahta, 1 

St. Petersburg, 197229, Russia 
tel./fax: +78 (800) 100 1004, +78 (495) 982 5117 

e-mail: mail@cortem.ru 
www.cortem.ru, www.cortemgroup.ru 

ELEKTROKOMPLEKT, PE, Official dealer in Ukraine:
vul. Avtozavodska, 2, Kyiv, 04074, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 586 2053, +38 (044) 586 2052
e-mail: y.vishnyavskaya@el-komplekt.com.ua, markfrost@el-komplekt.com.ua

www.cortem.com.ua, www.el-komplekt.com.ua

Explosion-proof equipment. 
CoRTEM–GoRELTEX designs 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 Exd/
Exde/Exed/Exn/РВ. Explosion-proof control and indication units Exd/Exed/Exn/РВ/РОИа, 
signaling units Exd. Explosion-proof sockets Exd. Explosion-proof magnetic motor starters 
Exd/Exde/РВ. Lighting fixtures Exd/Exe/Exn/Exde/Exed. Explosion-proof cable glands Exd/Exe/
Exia/РВ/РОИа. 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. All products have: Certificate 
of conformity GoST R. Permit to use Rostehnadzor. ISo 9001. Maritime register of shipping.
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KURS, NPP, LLC
vul. Vokzalna, 1, of. 9
Dnipropetrovsk, 49000, Ukraine 
tel./fax: +38 (056) 371 2631
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.

KURS, PCF
vul. Chicherina, 30
Dnipropetrovsk, 49006, Ukraine
tel./fax: +38 (0562) 321 097
e-mail: office@kurs.ua
www.kurs.ua

Is a manufacturer of ultrasonic gas meters “Kurs-01”. Performs its maintenance, 
repair and calibration. Produces nozzle gaging plants for gas meters.

MOTOR SICH, JSC
prosp. Motorobudivnykiv, 15
Zaporizhya, 69068, Ukraine
tel.: +38 (061) 720 4814, fax: +38 (061) 720 4552
e-mail: eo.vtf@motorsich.com, motor@motorsich.com
www.motorsich.com

Development, manufacture, maintenance and in-service support:
•	 gas-turbine drives for gas-lifting, oil/gas-pumping units and gas-turbine power 

generating sets;
•	 automated gas-turbine power-generating sets;
•	 gas-pumping units;
•	 windmills — electric generating units.
Products of Motor Sich JSC are successfully operated in more than 120 countries 

of  the world.

MWM-KIEV, LTD
vul. Geroyiv Kosmosu, 4, of. 801
Kyiv, 03148, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 501 1072, +38 (044) 200 1254
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua
www.mwm-kiev.com.ua

Sale of woodworking machinery and equipment for the production of biofuels 
(pellets, briquettes).

OC PROFEKS, LTD
vul. Otto Schmidta, 16

Kyiv, 04107, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 501 7858

e-mail: julia@peli.ua
www.peli.ua

The official exclusive distributor of American company Pelican (Peli) in Ukraine. We 
have our own warehouse in Kiev with a full product range — protective plastic cases, 
containers and lighting equipment. Production has many American, European certificates, 
including Certificate of MIL-SPEC-4150-J (U.S. forces), STANAG  4280 &  DEFSTAN 81-41 
(Agreement on Normalization of NATo), ATA (Air Transport Association), Certificate of ISo 
9001:2000, Certificate Maritime Register of Russia and others.

ORION, The scientific industrial enterprise  
vul. Trufanova, 14

Kharkiv, 61024, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 719 4053, +38 (057) 719 4055

e-mail: npporion@kharkov.ukrtel.net
www.orion.com.ua

•	 Stationary and portable analyzers and indicators of gases “DoZoR-S” for 
monitoring permissible concentration of harmful substances and up to explosive 
concentration of combustible gases;

•	 Industrial and household magneto-hydrodynamic resonators — energy-saving 
devices that allow:

 – to prevent formation of a solid precipitate at heat exchange processes;
 – to speed up heat exchange processes. 

ORION-D, 
Engineering-technical center, LTD

vul. Kurska, 147
Sumy, 40020, Ukraine 

tel./fax: +38 (0542) 241 545
e-mail: info@orion-d.sumy.ua

www.orion-d.com 

Products that correspond to the international quality standards, manufactured in 
Ukraine and intended to solve the following issues:

•	 design, manufacture, assembly, commissioning and technical assistance of CNG 
stations, including methane dispensers of own manufacture;

•	 conversion of all types of vehicles to run on natural gas with use of cylinders and 
equipment of Italian manufacture;

•	 manufacture of mobile CNG trailers and other carriers for transportation of wide 
range of technical gases on the basis of semitrailer of “Acerbi” manufacture and 
cylinders of “Tenaris” (Italy) manufacture;

•	 manufacture and supply of equipment for transportation of black-oil and white-
oil products, also propane and butane mixture;

•	 design, manufacture, assembly and commissioning of compressor systems on the basis of 
reciprocating and screw compressors for transfer of various gases with power up to 3 MW;

•	 design, manufacture, assembly and commissioning of compressor systems for 
gas production from marginal producers with flow from 10 thousand nm3/day at 
low suction pressures, multistage compression.
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PAKER, Scientific and production firm, LLC
ul. Severnaya, 7 
Oktyabrsky, Republic of Bashkortostan
452606, Russia
tel.: +7 (34764) 66 364, +7 (34764) 67 191
fax: +7 (34767) 67 515
e-mail: mail@npf-paker.ru
www.npf-paker.ru

SPF “Paker” LLC takes the leading position in Russia and the CIS countries in the 
engineering and manufacturing of the packer and anchor equipment and well 
arrangements for operation, intensification and workover of oil and gas wells as well as 
in rendering services of maintenance, installation and repair.

Nowadays, several successfully functioning service centers have been opened in 
oktyabrsky, Nizhnevartovsk, Nyagan, Muravlenko, Saratov, Noviy Urengoy; each center 
has production areas, up-to-date equipment for repair-and-renewal operations, own 
packer-anchor equipment, offices, efficient transportation, office equipment and 
communication facilities, operational structure, which allows to render services on rent 
and engineering and technical maintenance. 

The application of latest development and modern equipment at manufacturing 
combined with great scientific and production experience of highly skilled personnel 
allows us to render reliable, high-tech, high-quality and cost-effective services. 

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

POLYTECHNIK 
LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK GmbH
Hainfelderstrasse, 69
A-2564, Wiessenbach, Austria
tel.: +43 (2672) 890 102
fax: +43 (2672) 890 13
e-mail: b.haeusler@polytechnik.at 
www.polytechnik.com

Boiler installations running on wood waste (efficiency — 300 to 25.000 kW).
Heat and/or electricity generation from “biomass”, including wood waste products.
Systems of local/centralized heat supply (including “turnkey” solutions).

PSYCHEА, Scientific and technical center
vul. Nagirna, 25-27, of. 57
Kyiv, 04107, Ukraine
tel.: +38 (044) 223 5003
fax: +38 (044) 483 5969
e-mail: oil@ukroil.com.ua
www.oilreview.kiev.ua, www.ukroil.com.ua

Scientific and technical center “Psycheа” provides services of market development’s 
prognoses, risk’s analyzes, estimation value and effectiveness of business and another analysis, 
marketing and consulting services. Weekly “oil review “Terminal” and “Naftoprodukty”, 
scientific literature and dictionaries of special terms is published by STC “Psycheа”.

RJR CONSULTING
Via Galileo Galilei 

63811 Sant’elpidio A Mare (Fm), Italy
tel.: +39 0734 828 474, fax: +39 0734 863 208

e-mail: sales@rjrconsulting.191.it
www.rjrconsultingfv.it

RJR CoNSULTING is an international company that sells photovoltaic inverters, solar 
panels and monitoring systems. We supply all size installations from residential to commercial. 
The European brands we carry include ABB, Brandoni, FAI, Powerone, Refusol, Solar Fabrik, 
SolarMax, Solsonica, Sunage. Because we stock an internal w/h and partner with a logistics 
and transport group, product is always available and we deliver to our clients globally.

ROZUMNYI DIM, LLC
vul. Syrecka, 31

Kyiv, 04073, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 503 0606

e-mail: project@rozumdim.com.ua
www.rozumdim.com.ua

“Rozumnyi Dim” LLC is the general distributor of Klöpper-Therm GmbH & Co. KG 
(Germany). The main direction of activities is industrial electric cable heating systems 
and industrial heaters. All products are certificated according to European and Ukrainian 
standards. our company carries out full cycle of engineering services: projecting, 
equipment delivery, installation, warranty and post-warranty service. our customers 
are: producers of food, chemical, petroleum, woodworking and other industries.

RUSCABLE.RU
Electrodny proezd, 8-A, of. 18

Moscow, 111123, Russia
tel./fax: +7 (495) 229 3336

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

RusCable.Ru is the only Cable Center in the Internet network. Electrical information: new 
developments, patents, analytics, reference sources, leading manufacturer-factories and 
their products. RusCable.Ru resource is indispensable for the suppliers, producers, technical 
services, marketing services, marketing services as well as scientific workers. organization 
of PR-campaigns, strengthening of a market position, sales increase and many other.

RWE DEA AG
Ueberseering, 40

Hamburg, 22297, Germany
tel.: +49 40 63 750, fax: +49 40 63 753 162

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

RWE Dea AG, headquartered in Hamburg, is an international company operating 
in the field of exploration and production of natural gas and crude oil. The company 
deploys state-of-the-art drilling and production technologies and puts its more than 
112 years’ experience acquired to good use in its activities. RWE Dea has set new 
standards in the fields of safety and environmental protection. RWE Dea is part of the 
RWE Group, one of Europe’s largest energy utilities.
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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 offers industrial automated systems, networking 
solutions, measuring and control apparatus, components to them; software: EPR, MES, 
SCADA. It is a representative of the following companies: ADLINK, PoRTWELL, DRÄGER, 
INDUSTRoNIC, TS Computers.

SERDYUK D. V., PE
vul. Makarova, 23/9
Dnipropetrovsk, 49105, Ukraine
tel.: +38 (097) 399 9732
fax: +38 (0562) 350 739
e-mail: alternative@mail.ua
www.renewable.com.ua

Sale of equipment for heating, ventilation, energy efficient and innovative 
equipment, and equipment that uses renewable energy sources. our task lies not in 
sale, but in finding the most rational way to solve the assigned tasks, which allows 
long-term experience in the design and construction organizations, and continuous 
learning. We will be happy to assist you.

STAN-KOMPLEKT, LTD
prosp. Moskovsky, 23
Кyiv, 04655, Ukraine 
tel.: +38 (044) 536 0494
fax: +38 (044) 536 0488
e-mail: degtyr@stankom.com
www.stankom.com

The main activity of JV “Stan-Komplekt Ltd.“ is the supply of the following 
equipment:

•	 all range of metalworking equipment; 
•	 presses and press-forging equipment; 
•	 compressor equipment (piston and screw compressors); 
•	 welding equipment; 
•	 energetic equipment; 
•	 oil-and-gas equipment;
•	 hardware; 
•	 load-lifting devices; 
•	 overhead type  and gantry cranes  with the lifting capacity 5.30 t and crane spans 

up to 32 meters; 
•	 beam crane with the lifting capacity up to 10 tons and crane spans up to 28.5 meters.

SUMY FRUNZE MACHINE-BUILDING 
SCIENCE-AND-PRODUCTION 

ASSOCIATION, PJSC
vul. Gorkogo, 58, Sumy

40004, Ukraine
tel.: +38 (0542) 686 915

+38 (0542) 788 464, +38 (0542) 775 000
fax: +38 (0542) 226 362

+38 (0542) 788 464
e-mail: bulygin_i@frunze.com.ua

www.frunze.com.ua

Design and manufacture of gas turbine driven centrifugal compressor packages and 
valves for gas mains, complete compressor stations, gas compressor stations for vehicle 
refuelling, plants for oil and gas refining, drill collars and kellies, pumps, centrifuges, 
compressors and mobile compressor stations, complete process lines and equipment 
for chemical, petrochemical branches of industry, oil terminals equipment.

Industrial Projects construction on “turnkey” conditions.
Manufacturing of process equipment for CNG vehicles refuelling. Compressed 

natural gas is used as motor fuel. 
Process equipment of the CNG vehicle refueling gas compressor stations, 

manufactured by the Company, is designed for gas using both from municipal gas 
mains and main pipelines.   

Stations are produced as ready-for–use container modules. 

SUMY PACKING AND GASKET 
FACTORY, LTD

vul. Shchorsa, 31
Kyiv, 01133, Ukraine

Address for correspondence: 
P.O.B. 28

Kyiv, 02167, Ukraine
tel.: +38 (044) 362 4041, +38 (044) 362 4042

fax: +38 (044) 496 7219
e-mail: szu@szu.com.ua

www.szu.com.ua

Sumy Packing and Gasket factory Ltd. is a modern factory with high level of 
engineering and technological discipline, which produces high-quality sealing materials 
for oil-and-gas industry. We have accumulated wide experience and have completed 
the technological nuances, which allowed making products of excellent quality that do 
not yield to known famous sealing brands.

For efficiency and convenience of work with customers in 2010 the central office 
in Kiev was opened.
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SUNELECTRA LTD P.A.
P.O.B. 2396, Yad Harutzim, 10
Kfar Saba, 44641, Israel
tel.: +972 99 660 555
+380 487 802 086
fax: +972 99 660 556
e-mail: info@sunelectra.com.ua
www.sunelectra.com.ua

SUNELECTRA is an Israeli company focused on solar energy production projects. We 
offer EPC services, capital rising, and distribution services for solar projects. our total 
installed capacity is more than 14 MW. In 2011, Senelectra has launched its operations 
in Ukraine, bringing extensive experience and a Russian speaking team.

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

SC Tehkomplekt-Kiev is a distributor of Tyco Electronics and Tyco Thermal Controls 
(TM Raychem) since 1998.

•	 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

•	 Shrink-wrap cable boxes RAYCHEM (voltage — 0.4–145 kV)
•	 overvoltage limiters up to 550 kV

TECHNOTEK, LLC 
vul. Budivelnykiv, 1-D
Rivne, 33016, Ukraine
tel.: +38 (0362) 634 011
fax: +38 (0362) 623 344
e-mail: mail@texnotek.com
www.texnotek.com

LLC “Technotek” is part of the company group “Techno”. The developers of these 
products are experts and engineers with work experience at institutes and military-
industrial complex plants of the former USSR.

In the process of development we took into account the wishes of experts of 
construction and operation departments, heads of departments and regular linemen. 
Broad family and quality of products enabled to win recognition of many enterprises of 
CIS countries including the open Joint-Stock Company “Gazprom”.

TECHPRILAD, NPE, LLC 
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

Valves for oil, gas and other branches of industry. official representative in 
Ukraine of the following valves manufactories ARI-Armaturen (Germany), Zwick 
Armaturen (Germany), Valvosider (Italy), Swissfluid (Switzerland), Vexve (Finland), 
Valpres (Italy).

TEMIO, Trade House, LTD
vul. Koroleva, 9-B

Kyiv, 03148, Ukraine
tel.:  +38 (044) 407 6994

+38 (044) 407 1144, +38 (044) 247 1985
fax: +38 (044) 407 6994

+38 (044) 407 9409
e-mail: td@temio.com.ua

import@temio.com.ua
www.temio.com.ua

www.temio-torg.kiev.ua

Trade House “TEMIo” is the official distributor of “TEMIo” JSC — famous producer 
of high-quality gas alarms (industrial, domestic and portative devices) under the trade 
mark “WARTA”. 

Trade House “TEMIo” offers: gas alarms “WARTA”, cutoff valves and filters for gas, gas 
pressure regulators, globe valves for gas and water, radiators with high heat emission, 
electric, gas and combined boilers.

TEPLOENERGOKOMPLEKT, LTD 
vul. Akademika 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 technical solutions in building, reconstruction 
and modernization of the oil and gas industry objects. Realization of different research 
and diagnostic jobs in the field of assessment of the condition of main pipelines and oil 
and gas equipment.
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THERMAL, LTD
vul. Kulibina, 3/8  
Kyiv, 03062, Ukraine
tel.: +38 (044) 303 9940
fax: +38 (044) 303 9941
e-mail: info@thermal.kiev.ua
www.thermal.kiev.ua

Engineering company “Thermal” manufactures industrial electric heating and 
provides full range of services aimed at the development, design, installation and 
delivery of systems for industry, refineries and oil enterprises.

Thermal product has been certified and meets the requirements of the European, 
Russian and Ukrainian standards.

Among our customers are “Lukoil-LFS”, “Ukrtatnafta”, “Illichivsk Fuel Terminal”, “Lukoil 
Energy & Gas of Ukraine”, “Ukrnafta”, “Union Azot”, and many others. 

TRADE MEDIA INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza, 59-A
Warsaw, 02-661, Poland 
mob.: +48 502 722 370
e-mail: il@controlengrussia.com
www.controlengrussia.com

“Control Engineering CIS” strives to be a must-read information source, providing 
more information on technology, products, news and trends in automation, control and 
instrumentation in print and online than any other source for personal and plant-wide 
productivity.

Thanks to our extensive experience in the industrial sector in Central and Eastern 
Europe, we know how to reach our customers’ and partners’ marketing goals effectively. 

TUBES INTERNATIONAL, LLC
vul. B. Khmel’nickogo, 106
Lviv, 79024, Ukraine
tel.: +38 (032) 245 9341, +38 (032) 245 9441 
fax: +38 (032) 245 9342 
e-mail: lviv@tubes-international.com

We are a distributor of renowned producers and offer:
•	rubber,	PVC,	PTFE,	steel,	composite	industrial	hoses;
•	steel,	rubber,	PTFE	compensators;
•	clamps;
•	couplings;
•	pneumatic	accessories;
•	hydraulic	couplings	and	fittings;
•	high	pressure	hydraulic	hoses;
•	machines	for	production	of	hydraulic	hoses;
•	hose	reels,	guns	for	water	and	air,	gauges.

UKRAINIAN CONFEDERATION 
OF JOURNALISTS

vul. Borschagivs’ka, 143-B
Kyiv, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 457 7743
e-mail: pr@publish.org.ua

www.who-is-who.ua

Ukrainian confederation of journalists and Ukrainian Publishing Consortium has 
been successfully working since 1997. over 1,000 projects make up its publishing 
program. In 2010 there will be represented annual series of editions — “Agriculture of 
Ukraine”, “Recent history”, “State awards”, “Ecology and natural resources”, “Fuel and energy 
complex”, “Employers”, “Persons celebrating a jubilee”, series from “А” to “Z”, “Encyclopedias 
of education”, “Medicine of Ukraine”, “Tourism of Ukraine”, “Transport of Ukraine”, “Bridges 
of friendship”, “Gold book of Ukraine”, “Chronicles of HEE”, “Ukraine-Europe-World”.

UPB ENERGY, LTD
Pulvera iela, 24, Liepaja, Latvia

tel.: +371 67 813 812, +371 63 489 308
fax: +371 63 489 605

e-mail: info@upbenergy.lv
www.upbenergy.lv

UPB ENERGY Group, the international long-term strategic project of UPB Holding with its 
companies in Germany UPB GmbH, Switzerland UPB AS Gmbh and in Latvia — UPB ENERGY 
LATVIA was established for designing, manufacturing and maintaining environmentally 
friendly cogeneration stations. Company produces natural gas cogeneration stations, 
which provide heating, electricity and serve as emergency generator, biogas cogeneration 
stations, which serve as alternative energy supply for agricultural objects, and also synthetic 
gas operated cogeneration stations, which can help solve recycling problems providing with 
clean and safe energy for population and industry. Cogeneration stations with two different 
casing are available — with reduced noise isolation casing for installation in buildings and 
container type cogeneration stations for outdoor use in agricultural, industrial and other 
objects. our cogenerations are delivered to the customers in Great Britain, Ireland, Germany, 
USA, Italy, Bulgaria and other countries.

VOLCHANSK AGGREGATE PLANT, PJSС 
VAP, РJSC 

vul. Pushkina, 2
Volchansk, Kharkiv obl., 62504, Ukraine

tel.: +38 (05741) 42 703, fax: +38 (05741) 43 430 
e-mail: vza@kharkov.ukrtel.net

www.vza.com.ua

Development and production of adjustment and control units of the gas turbine 
drives for aircraft, oil, gas and power generating industries.

Production of the aircraft hydraulic units.
Development, production of pneumatic and combined hydraulic electro-pneumatic 

units of the automotive transport facilities.
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WEIGHT-MEASURING SYSTEMS, 
Company, LTD
prosp. Gazety Pravda, 29, of. 416
Dnipropetrovsk, 49083, Ukraine
tel.: +38 (056) 789 4729, fax: +38 (056) 790 6520
e-mail: sales@vis-dnepr.com
www.vis-dnepr.com

The company “Weight-measuring systems” manufactures, sells and services: 
•	truck	scales;
•	wagon	scales;
•	conveyor	scales;
•	crane	scales.
Reconstruction of mechanical scales and their transfer into electronic, development 

and production of weight-measuring and weight-dosing equipment in accordance 
with the individual projects and process technological features.

Development of software for PC, which allows to:
•	organize	the	automatic	account;
•	create	databases;
•	generate	different	reports;
•	transmit	the	results	of	measuring	into	the	corporate	network	of	enterprise.

WIKA PRYLAD, LTD
vul. M. Raskovoyi, 11, build. A, of. 708
Kyiv, 02002, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 496 8380
e-mail: info@wika.ua
www.wika.ua

WIKA is a world market leader in pressure and temperature measurement with an 
annual turnover of approximately 570 million Euros. on the basis of our high-quality 
measuring components, we develop comprehensive solutions together with our 
customers and integrate them into their production processes.

ZAFER ENERGY SYSTEMS INDUSTRY 
& FOREIGN TRADE CO. LTD
Yalı mah. Namık Kemal Cad. No:91 34096 
Aksaray-Fatih, İstanbul, Turkey
tel.: +90 (212) 632 0535, fax: +90 (212) 632 0587
e-mail: info@zaferenergy.com
www.zaferenergy.com

Zafer Energy presented their starter, marine, deep cycle golf and Gel type batteries 
from 12 volt 36 Ah to 12 volt 230 Ah produced as sealed and maintenance free to their 
customers’ appreciation under Rocket and Zafer Brands.

We are giving a service to our market by dry type AGM (Absorbent Glass Mat) 
and GEL batteries with our EURooNE brand. AGM and GEL type batteries are Valve 
Regulated Lead Acid (VRLA), sealed and maintenance free ones. These kind of batteries 
are applicable in many areas like UPS (Uninterruptible Power Supply), Communication 
Systems, Electronic Equipment, Electrical Devices, Medical Equipment, Solar Energy 
Systems, Emergency Power Systems and etc. 

Assembly equipment and tools
EKNIS-UKRAINE 
INTELEKTUALNI PRoMYSLoVI SYSTEMY
THERMAL, LTD

Bioenergetics
DIoS
EKoL 
MWM-KIEV
oRIoN-D

Cable conducting production 
GAZPRoM AVToMATIZATSIYA 
TECHKoMPLEKT-KIEV

Control equipment
ARSENAL
SATURN® DATA INTERNATIoNAL
EKNIS-UKRAINE 
GAZPRoM AVToMATIZATSIYA 
GE RUS 
INTELEKTUALNI PRoMYSLoVI SYSTEMY 
KURS, NPP 
oC PRoFEKS 
oRIoN 
TECHNoTEK 
TEMIo 
TUBES INTERNATIoNAL 
WIKA PRYLAD 

Diagnostic equipment 
EKNIS-UKRAINE 
GE RUS 
INTELEKTUALNI PRoMYSLoVI SYSTEMY 
SATURN® DATA INTERNATIoNAL

Energy generating complexes (cogeneration 
installations)
EKoL 
oRIoN 
TEMIo

Energy objects security systems 
oC PRoFEKS 
oRIoN  
SATURN® DATA INTERNATIoNAL 
TEMIo 

Engineering networks (projection, construction, 
maintenance and reconstruction)
EKNIS-UKRAINE 
SATURN® DATA INTERNATIoNAL 

Engineering services
RoZUMNYI DIM

Equipment for energy resources accounting 
and control
EKNIS-UKRAINE 
INMATECH
INTELEKTUALNI PRoMYSLoVI SYSTEMY 
oC PRoFEKS 
SATURN® DATA INTERNATIoNAL

TECHPRILAD 

Geothermal power engineering 
INSTITUTE FoR RENEWABLE ENERGY AT NAS oF UKRAINE

Insulating materials and isolators 
TECHKoMPLEKT-KIEV

Investment projects and their financing 
ECoLoGICAL SYSTEMS

Municipal heat and power engineering
EKNIS-UKRAINE 
EKoL 
MWM-KIEV
TEMIo

Protection of labor
INTELEKTUALNI PRoMYSLoVI SYSTEMY 
oRIoN 
SATURN® DATA INTERNATIoNAL
TEMIo

Research and branch organizations
ASSoCIATIОN oF INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERS 

Small hydropower engineering 
INSTITUTE FoR RENEWABLE ENERGY AT NAS oF UKRAINE

Solar power engineering 
INSTITUTE FoR RENEWABLE ENERGY AT NAS oF UKRAINE
GRESA-GRoUP 

Specialized literature
BUSINESS-DoSYE
ECoLoGICAL SYSTEMS
EFFECT ENERGY
ELEKTRoTEMA
ENERGoBUSINESS 
ENERGY PoLICY. oIL & GAS 
ENERGYLAND.INFo
GAS TURBo TECHNoLoGY
PSYCHEА
RUSCABLE.RU
SERDYUK D. V.
TRADE MEDIA INTERNATIoNAL 
UKRAINIAN CoNFEDERATIoN oF JoURNALISTS
WEBDIGEST (NEW-GARBAGE.CoM)

Telemechanics 
EKNIS-UKRAINE 
GAZPRoM AVToMATIZATSIYA 
oRIoN 
SATURN® DATA INTERNATIoNAL

Turbines and ancillary equipment 
EKoL

Water supply and sewage control systems 
TEMIo 

Windpower engineering
GAZPRoM AVToMATIZATSIYA
GRESA-GRoUP                                                                                                                    
INSTITUTE FoR RENEWABLE ENERGY AT NAS oF UKRAINE

LIST OF ExHIBITS



CASPIAN ENERGY

CASPIAN ENERGY


