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Учасникам, гостям та організаторам 16-го Міжнародного форуму 
нафтогазової промисловості «Нафта та Газ 2012»

Шановні колеги! 
Прийміть сердечні вітання з нагоди відкриття Міжнарод-

ного форуму нафтогазової промисловості «Нафта та Газ 2012».
Насамперед, дозвольте подякувати вам за безперерв-

ну працю, яка забезпечує видобуток, транспортування 
та  переробку нафти і природного газу. Кожен з учасників 
форуму усвідомлює, що від стабільного функціонування 
нафтогазової галузі як в Україні, так і в сусідніх країнах та 
інших розвинутих державах світу залежать темпи розвитку 
світової економіки.

Робота працівників нафтогазового сектору відчутна 
практично в усіх сферах нашого життя. Адже від них залежить стабільна робота про-
мислових підприємств, забезпечення енергією комунальної сфери, світло і тепло в 
школах, лікарнях та помешканнях українських громадян.

В Україні нафтогазова промисловість є надзвичайно важливою складовою паливно-
енергетичного комплексу та має стратегічне значення для енергетичної безпеки 
держави.

З приємністю зазначу, що форум «Нафта та Газ 2012» є широкомасштабним заходом, 
який відомий далеко за межами нашої країни. Участь у форумі провідних міжнародних 
спеціалістів з питань нафти та газу засвідчує значну увагу до нашої країни, насамперед, 
як потужної транзитної держави у центрі Європи.

Із року в рік популярність українського форуму, чи не найбільшого у Східній Європі, 
зростає. Сьогодні ми очікуємо, що у виставці візьмуть участь близько 200 компаній 
із 20 країн світу.

У конференції, присвяченій питанням підвищення продуктивності, надійності та 
енергоефективності нафтогазового комплексу України, братимуть участь керівники 
провідних вітчизняних та зарубіжних енергетичних компаній, представники диплома-
тичних установ та Євросоюзу, експерти галузі.

Ще раз вітаю всіх учасників форуму і сподіваюсь, що результати вашої спільної 
роботи дозволять і надалі гарантувати стабільну та надійну роботу паливно-
енергетичного комплексу.

Бажаю успіхів на користь народу України!

З повагою,
Юрій Бойко
Міністр енергетики та вугільної промисловості України

To members, visitors and organizers 
of the 16th International Forum of oil and gas industry “Oil & Gas 2012”

Dear colleagues!
Accept my cordial greetings on the occasion of opening of the International Forum of oil 

and gas industry “Oil & Gas 2012”.
First of all, I want to thank you for your continuous work, which ensures production, 

transporting and processing of oil and natural gas. Each of the participants of the Forum 
understands that the tempos of world economy development depend greatly upon the 
stable operation of oil and gas industry both in Ukraine and in the neighboring countries, 
other developed countries of the world.

Work of oil and gas sector employees is felt almost in all areas of our lives. Stable 
production of industrial enterprises, supply of communal sphere with energy, supply of 
schools, hospitals and apartments of Ukrainian citizens with light and heat depends upon 
them.

Oil and gas industry is an extremely important component of the fuel and energy 
complex of Ukraine and has strategic importance for energy security of the country.

It is a pleasure to note that the “Oil & Gas 2012” Forum is a large-scale event known far 
beyond our country. Participation in the Forum of leading international experts in the oil 
and gas field attests great attention to our country. First of all, as a powerful transit country, 
situated in the center of Europe.

Year in, year out, the popularity of Ukrainian Forum, one of the largest in Eastern Europe, 
is increasing. Nowadays, we expect that 200 companies from more than 20 countries will 
participate in the exhibition.

The heads of leading domestic and foreign energy companies, representatives 
of diplomatic missions and EU industry experts will participate in the conference, dedicated 
to the issues of productivity, reliability and energy efficiency of oil and gas complex 
of Ukraine.

So let me again congratulate all the participants and express hope that the results of 
your joint work will allow to ensure stable and reliable operation of the fuel and energy 
complex for the future.

I wish every success to the citizens of Ukraine!

Yours faithfully,
Yuriy Boyko 
Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine
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Шановні учасники, гості та організатори міжнародного нафтогазового форуму!
Дозвольте привітати вас з нагоди проведення в Києві 

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

ливно-енергетичного комплексу України. Надійна робота 
галузі забезпечує успішний розвиток економіки держави, 
оскільки за рахунок газу і нафти задовольняється полови-
на потреб промисловості і  соціальної сфери в первинних 
енергоресурсах. Завдяки надійній роботі систем нафто- та 
газопроводів сьогодні Україна є шанованим учасником 
Європейського та Азійського паливно-енергетичних ринків.

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

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

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

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

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

Шановні друзі!
Київський Міжнародний форум «Нафта та Газ 2012» надає унікальну можливість  

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

Бажаю учасникам і гостям форуму «Нафта та Газ 2012» подальших успіхів у нашій 
важливій роботі, корисних контактів і вдалих контрактів!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dear friends!
Kyiv International Forum “Oil and Gas 2012” provides a unique opportunity for business 

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

I wish all the participants and guests of the Forum “Oil and Gas 2012” success in our 
important work, useful contacts and fruitful contracts!

Yours faithfully,
Ievgen Bakulin
Chairman of the Board of National Joint-Stock Company “Naftogaz of Ukraine”
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перелік експонентів За країнами
Австрія
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 

Азербайджан
КАСПІАН ЕНЕРДЖИ МІЖНАРОДНА МЕДІА ГРУПА

Великобританія
КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК

Італія
ENI
FUGRO OCEANSISMICA

Канада
NATIONAL OILWELL VARCO, DRECO ENERGY SERVICES ULC

Китай
BEIJING ZHENWEI EXHIBITION CO.
DFXK НАфТОМАШ&ТЕхНІКС УКРАїНА-КИТАй
GREATWALL DRILLING COMPANY
RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO.
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO.
TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.

Корея
PETROFINDER

Мальта
TRISKEL ENERGY CONSULTANCY 

Нідерланди
ROSEN EUROPE B.V.

Німеччина
CENTER TECH ARMATUREN GMBH
IIZ DR.-ING. BORIS FRENKEL
KETTLER GMBH
KROHNE
REINZ-DICHTUNGS GMBH
SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
SYSTEC CONTROLS GMBH

Польща
DIAMENT OIL & GAS EXPLORATION 

Росія
ВЕЛТЭК ОйЛфИЛД СЕРВИСЕС
ВОЛГАБУРМАШ
ВЭЛАН
ГЕНЕРАЦИЯ
ГЕОТРОН
ЕКС-фОРМА
КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕх
НЕфТЬ И ГАЗ ЕВРАЗИЯ MEDIA & MARKETING SOLUTIONS
НОВ ОйЛфИЛД СЕРВИСЕЗ ВОСТОК
ПРИВОДЫ АУМА
ПРОМНЕфТЬ
СЛАНТ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ
ТЕГАС
ТЯЖПРОМАРМАТУРА
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ
ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ НЕфТЬ ГАЗ
ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД

Румунія
GRUP SERVICII PETROLIERE (GSP OFFSHORE)

CША
CVS CONTROLS LTD
OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL
SIGNATURE SYSTEMS GROUP
VERNUS GROUP CORPORATION 

Угорщина
HEAT-GAZGEP KFT. 

Україна
CHIP NEWS УКРАИНА
KROHNE
OILMARKET
АЛЬфА-ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ
АРСЕНАЛ
АСОЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО АРМАТУРОБУДУВАННЯ УКРАїНИ
БІЗНЕС-ДОСЬЄ
БТК ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
БУРОВА ТЕхНІКА
ВАЛІДУС УКРАїНА
ВЕЗЕРфОРД

ВІДДІЛ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЯМ 
ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В УКРАїНІ
ВІКОІЛ ЛТД
ГЕО УЕЛЛ СЕРВІСЕЗ
ГЗ ЕЛЕКТРОПРИВІД-УКРАїНА
ГІДРОМАШ
ГРАПА-УКРАїНА
ГРУНДфОС УКРАїНА
ГСА-УКРАїНА
ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГІВЛІ США
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕхНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАїНИ 
ДЕРЖАВНИй ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИй БАНК УКРАїНИ
ДИНАСТІЯ
ДІА-ТЕСТ
ДІ-ПІ СЕРВІС
ДП УКРГАЗТЕх
ЕКНІС-УКРАїНА
ЕКОЛАйН
ЕЛЕКТРИК. МІЖНАРОДНИй ЕЛЕКТРОТЕхНІЧНИй ЖУРНАЛ
ЕЛЕКТРОТЕМА
ЕЛЕМЕР-УКРАїНА
ЕМ-Ай СВАКО УКРАїНА
ЕНЕРГОБІЗНЕС
ЕНЕРГООБЛІК
ЕНЕРПРОф
ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАїНИ
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОї ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАїНИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ
ІТАЛГАЗ
ІТО
КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
КЕРхЕР
КОНЦЕРН УКРРОСМЕТАЛ
КОТРИС
КОУТЕКС ТД
КУРС, ВКф
КУРС, НВП
МЕТРОМЕТТРЕйД
МІКРОЛ
МОТОР СІЧ
НАДРА
НАфТАГАЗСТРАх
НАфТОГАЗ УКРАїНИ
НАфТОПРОДУКТИ
НЕфТЕРЫНОК
ОВЕН ВО
ОДЕСЬКИй ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИх МАТЕРІАЛІВ
ОРІОН
ОРМА-ОЛІМП
ПАйЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ

ПЕРВЫй БУРОВОй ПОРТАЛ
ПОЛІТЕх
ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАфТОВА КОМПАНІЯ
ПРИЛАД ІМПЕКС АВТОМАТИЗАЦІЯ
ПРОМПРИБОР
ПРОфІТ
ПСІхЄЯ
РАДМІРТЕх 
РЕГІОН
РОБІКОН
РОЗУМНИй ДІМ
РОКСТЕК УА
САТУРН ДЕйТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
СВ АЛЬТЕРА
СЕЛТОН
СМІТ СЕРВІСЕЗ ЮКРЕйН
СМІТ ЮКРЕйН
СОВРЕМЕННАЯ АЗС
СПІЛКА БУРОВИКІВ УКРАїНИ
ТЕНДЕР
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 
ТЕПЛОПРИБОР/УКРТЕхПРИЛАД
ТЕРМІНАЛ: НАфТОВИй ОГЛЯД
ТЕхКОМПЛЕКТ-КИїВ
ТЕхНОТЕК
ТЕхПРИЛАД
ТРІАДА
ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ
УКРАВТОГАЗ
УКРАїНСЬКА ЕНЕРГЕТИКА
УКРГАЗ-СЕРВІС
УКРГАЗКОМПЛЕКТ
УКРНАфТА
УКРНАфТОГАЗРЕМОНТ
УКРТАТНАфТА
УКРТРАНСГАЗ
УКРТРАНСНАфТА
УКРТРУБОІЗОЛ
фАКЕЛ
фОйТ ТУРБО СП. З О.О.
фОТОНІКА
хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА
ЧОРНОМОРНАфТОГАЗ
ШЕЛЬф
ШЛЮМБЕРЖЕ СЕРВІСЕЗ УКРАїНА
ЭНЕРГОПОЛИТИКА. НЕфТЬ И ГАЗ
ЮСЕйС СА

Швеція
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
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BEIJING ZHENWEI EXHIBITION CO., LTD, Пекінська 
виставкова організація
801, Building E, Kaixuancheng, 170
Beiyuan Road, Chaoyang District
Beijing, China
tel.: +86 136 8145 9756
fax: +86 105 823 6567
e-mail: qiaosuyan1982@mail.ru
www.cippe.com.cn

Китайська міжнародна виставка нафти, нафтохімічного устаткування і технологій 
(CIPPE Zhenwei, Міжнародна нафтова виставка) регулярно збирає представників 
нафтового бізнесу; успішно проводилася вже 12 разів. Виставка проводиться щорічно, 
навесні, в Пекіні. CIPPE стала найбільшою нафтогазовою виставкою в світі і однією з 3-х 
провідних нафтових виставок світу.

Тринадцята Китайська міжнародна виставка технологій, обладнання для нафтової та 
нафтохімічної промисловості «CIPPE-2013» відбудеться у виставковому комплексі NCIEC 
(New China International Exhibition Center), Пекін, з 19 по 21 березня 2013. Ми сердечно 
запрошуємо до участі в форумі «CIPPE-2013» всі зацікавлені компанії! Приєднуйтесь до 
експонентів та професійних відвідувачів «CIPPE-2012»!

З питань участі ви можете звертатися до представника з питань міжнародної 
торгівлі «Zhenwei» — Світлани.

CENTER TECH ARMATUREN GMBH
Gewerbegebiet Laufeld, 2
54533, Laufeld, Germany
tel.: +49 (0) 6572 933 00
fax: +49 (0) 6572 933 033
e-mail: info@centertech.de
www.centertech.de

Ми випускаємо високоякісну арматуру для підприємств, що працюють у сфері 
водопостачання, промислових підприємств, для енергетики та суднобудування. 
Завдяки великим складським запасам продукції ми можемо гарантувати мінімальні 
терміни постачання.

CHIP NEWS УКРАИНА, Журнал
вул. Ніжинська, 29-Е, оф. 9
Київ, 03058, Україна
тел.: (044) 490 7499
факс: (044) 490 7430
e-mail: info@chipnews.com.ua
www.chipnews.com.ua

«CHIP NEWS Украина/Инженерная микроэлектроника» — науково-технічний журнал, 
який є найбільш авторитетним українським виданням в галузі мікроелектроніки. На 
його сторінках подаються огляди, статті, схеми, рекомендації із застосування виробів 
електронної техніки, аналізується ринок електронних компонентів, стан та тенденції 
його розвитку, економічні та правові питання виробництва та сертифікації виробів 
електронної техніки.

Наклад — 2000 екземплярів.

CVS CONTROLS LTD
3900-101 St NW Edmonton

AB T6E 0A5, Canada
tel.: + 780 437 3055; fax: + 780 437 2565

e-mail: melanie@cvs-controls.com
www.cvs-controls.com

CVS Controls є лідером у виробництві регулюючої арматури та супутньої 
продукції і приладів. Підприємство має сертифікат ISO 9001:2008. Пропонуємо наступні 
послуги: виробництво, продаж та сервісне обслуговування регулюючої арматури, 
вимірювальних приладів, автоматики, ремонт продукції та заміну частин.

DFXK НАФТОМАШ&ТЕХНІКС УКРАЇНА-КИТАЙ, СП 
Fuwang street, 1, Fuyuan Economic Area, Wuqing Area

Tianjin, 301701, China
tel.: +38 (066) 263 2491 (Сергей Мелков)

fax: +38 (0532) 592 350
e-mail: sergei_melkov@mail.ru

Проектування, виготовлення, монтаж, налагодження та технічне обслуговування 
нафтового обладнання. А також дослідження, розвиток та розширення використання 
нової нафтової продукції та технологій. На заводі є майданчик для проведення 
випробувань на вантажність до 300 т та 3 майданчики для монтажу свердлових 
установок, контрольно-вимірювальних робіт та технічного обслуговування.

DIAMENT OIL & GAS EXPLORATION LTD
ul. Naftowa, 3

65-705 Zielona Góra, Poland
tel.: +48 683 295 555; fax: +48 683 256 442

e-mail: diament.ukraine@pn-diament.com.pl
www.pn-diament.com.pl

ТОВ Diament надає наступні послуги з буріння: буріння та ремонт свердловин, бурові 
розчини, цементування, завершування свердловин, колтюбінгові роботи, тестування, 
промивання та чистка. Diament працює на ринку України з 2011 року, надаючи послуги 
у сфері цементування та виконуючи колтюбінгові роботи. В 2012–2013 роках компанія 
Diament надаватиме повний спектр послуг на території України.

ENI, SpA
Piazza Mattei, 1

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

www.eni.com

Компанія Ені є великою інтегрованої енергетичної компанією, прихильною 
принципам зростання в таких сферах діяльності як пошук, видобуток, транспортування, 
переробка та збут нафти і газу.

Компанія здійснює міжнародну діяльність в 85 країнах світу із залученням 
висококваліфікованих кадрів і займає провідні позиції на основних світових ринках.

У 2011 році компанія Ені була знову включена в індекси Dow Jones Sustainability 
World and Europe і FTSE4Good.
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FUGRO OCEANSISMICA
Viale Charles Lenormant, 268
00126, Rome, Italy
tel.: +39 065 219 291
fax: +39 065 216 297
e-mail: oceansismica@fugro.it
www.fugro.it

FOSPA надає широкий спектр інженерно-геофізичних послуг та послуг з пози-
ціонування на морі компаніям, які здійснюють розробку морських нафтогазових 
родовищ, а також проводить дослідження у рамках Конвенції ООН з морського права 
виключних економічних зон. Компанія проводить сейсморозвідувальні дослідження 
2D на мілководних ділянках, а також виконує зйомку з високою та ультрависокою 
роздільною здатністю в усіх країнах світу із застосуванням високотехнологічних 
портативних сейсмічних систем на суднах як у морі, так і на внутрішніх водоймах 
(озерах, ріках).

FOSPA здійснює ряд різних морських досліджень та виконує роботи з проектування 
та укладання трубопроводів, а також детальної перевірки ділянки та усунення 
можливих ризиків перед встановленням бурової вишки.

GREATWALL DRILLING COMPANY, CNPC
No.101, Anli Road
Chaoyang District, Beijing 100101, China
tel.: +861 059 285 442
fax: +861 059 285 056
e-mail: fanyt.gwdc@cnpc.com.cn
www.gwdc.com.cn

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

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

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

GRUP SERVICII PETROLIERE (GSP Offshore)
Constanta Port, Berth 34
Constanta, 900900, Romania
tel.: +4 024 155 5255
fax: +4 024 155 5257
e-mail: office@gspoffshore.com
www.gspoffshore.com

«Grup Servicii Petroliere» є операційною компанією, що надає широкий спектр послуг 
в наступний сферах діяльності: буріння, капітальний ремонт свердловин, забезпечення 
суден, морське будівництво, установка морських вітряних електростанцій, установка 
підводних трубопроводів, гідротехнічне будівництво, інжиніринг і навчання. «GSP» 
володіє і управляє численним флотом, що включає морські бурові установки, судна 
підтримки, будівельні судна, дистанційно-керовані підводні апарати, системи для 
глибоководного занурення.

HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
Muehletorplatz, 4-6

A-6800 Feldkirch, Austria
tel.: +43 552 277 9240

fax: +43 552 231 913 
e-mail: sales@hafi.cc

www.hafi.cc

•	 Технології стисненого повітря, пневмотранспорту.
•	 Газові технології, компресори для:

 — збору і транспортування газу;
 — перевантаження рідких газів;
 — сепарації пропану і бутану;
 — газотурбінних електростанцій;
 — утилізації факельних газів;
 — систем підготовки газу;
 — стиснення різних промислових газів.

•	 холодильні технології, компресори для:
 — депарафінізації;
 — газових сховищ;
 — усіх нафтохімічних і хімічних процесів.

•	 Технології захисту навколишнього середовища:
 — очисні споруди.

•	 Сервіс, пусконалагодження, ремонт.

HEAT-GAZGEP KFT., LTD
Erdesz u., 28

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

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

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

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

INTERNATIONALES INNOVATIONSZENTRUM 
DR.-ING. BORIS FRENKEL

Mainzer Landstr., 27-31 
60329, Frankfurt, Germany
tel.: +49 (0) 692 7401 5227
fax: +49 (0) 692 7401 5228

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

IIZ Dr.-Ing. Boris Frenkel консультує і сприяє виходу німецьких фірм на ринки СНД, 
а також допомагає розширити їх діяльність на цих ринках. На виставці Oil & Gas 2012, що 
проходить в м. Києві, IIZ організовує загальний стенд для німецьких фірм.
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KETTLER GMBH
Köhlerstraße, 8
46282, Dorsten, Germany
tel.: +49 (0) 236 991 820
fax: +49 (0) 236 991 8291
e-mail: info@kettlerweb.de
www.kettlerweb.de

KETTLER GMBH є одним з провідних виробників телескопічних шпиндельних 
подовжувачів, елементів керування та ущільнювальних систем.

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

фірма KROHNE (Німеччина) виготовляє прилади для вимірювання витрат, рівня та 
густини, які широко використовуються в різноманітних технологічних процесах на 
багатьох підприємствах в усьому світі.

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

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

буйкові, байпасні, ультразвукові рівнеміри;
•	 сигналізатори граничного рівня для рідин та сипких продуктів;
•	 контролери-дозатори.
Вимірювальні прилади KROHNE занесені до Державного реєстру засобів вимірю-

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

NATIONAL OILWELL VARCO, DRECO ENERGY 
SERVICES ULC
6415 – 75 Street
Edmonton, Alberta
T6E 0T3, Canada

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

OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL, L.L.C.
106 Montrose Avenue 
Lafayette, Louisiana 70503, USA
tel.: +1337 993 3559, 800 549 2407 
fax: +1 337 993 3149 

Контактна особа: 
Katie Guidry, Account Representative

e-mail: worldwide@oilcenter.com
www.oilcenter.com

Oil Center Research International, L.L.C. знаходиться в м. Лафайет, штат Луїзіана. 
Компанія спеціалізується на продажі промислових лубрикантів, засобів покриття та 
очищення, що застововуються в газо- та нафтовидобуванні, гірничій промисловості, 
виробництві, автомобілебудуванні та медичній галузях. На сьогодні компанія 
експортує продукцію в понад 60 країн світу. Наразі наша компанія пропонує технології 
обезжирення, засоби для покриття труб, кріплення деталей, бурові наконечники, 
лубриканти для підшипників, провідники та антикорозійні продукти. 

OILMARKET, Міжнародний журнал
вул. Вікентія Хвойки, 18/14

Київ, 08655, Україна
пер. Протопоповский, 19, корп. 16, оф. 12

Москва, 129090, Россия
тел./факс: +7 (495) 232 4720

тел.: +38 (044) 494 2530; факс: +38 (044) 4941353
 e-mail: oilmarket@upeco.com

www.oilmarket-magazine.com

Журнал OILMARKET. Міжнародний галузевий журнал російською та англійською 
мовами для керівників та спеціалістів нафтогазової промисловості.

Універсалізм та енциклопедичність висвітлення ситуації у компаніях та регіонах 
колишнього Союзу дозволяє виданню у стислій формі відображати ключові тенденції 
розвитку галузі.

Цей формат поєднаний з поглибленими тематичними оглядами на актуальні теми із 
залученням авторитетних експертів та численних джерел у різних регіонах, компаніях 
та відомствах, з якими співпрацює журнал. 

Тираж: 12 000 екз. Розповсюждення: передплата через редакцію, передплатні 
агентства, безкоштовне розповсюдження на спеціалізованих виставках, семінарах, 
конференціях. Періодичність виходу: один раз на місяць. Географія розповсюдження: 
країни СНД, Балтії, далекого зарубіжжя. Мова: російська та англійська.

PETROFINDER
Kozi Palace 1-Dong 802, Hongeun-dong 165-2

Seodaemoon-gu, Seoul, Korea
tel.: +82 70 7716 3054

fax: +82 2 379 3326
e-mail: sales@petrofinder.com

www.petrofinder.com

PETROFINDER є провідною і молодою компанією. Це онлайн торгівельний 
майданчик, а також збірник найсвіжішої інформації про міжнародні ринки нафтової і 
газової промисловості. Ми пропонуємо:

•	 B-to-B торгівельний майданчик енергетичної галузі онлайн;
•	 торгівельні та брокерські послуги, маркетингові та консалтингові послуги;
•	 Інтернет PR та рекламні послуги;
•	 база вакансій та послуги з пошуку кваліфікованих спеціалістів.
Щоб отримати додаткову інформацію про PETROFINDER, будь ласка, відвідайте наш 

веб-сайт www.petrofinder.com або напишіть нам листа: sales@petrofinder.com
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REINZ-DICHTUNGS GMBH
Reinzstr., 3-7
89233, Neu-Ulm, Germany
tel.: +49 (0) 7317 0460
fax: +49 (0) 731 719 089
e-mail: info@reinz.de
www.reinz.de

Безазбестові волокнисті, графітові, PTFE матеріали для хімічного та нафтопере-
робного устаткування, апаратів, насосів та арматури.

Для оцинкованих та вкритих гумою фланців, наприклад, для компресорів.
Високотемпературні прокладки, FDA-прокладні матеріали.

RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO., LTD
No.869 Western Zhongzhou Road
Nanyang City, Henan Province, China
tel.: +86 377 6357 7529
fax: +86 377 6357 7539
e-mail: ejcjck@ejpetro.com
www.ejpetro.com

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

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

ROSEN EUROPE B.V.
Zutphenstraat, 15
7575 EJ Oldenzaal, the Netherlands
tel.: (31 541) 587 000
fax: (31 541) 587 130
e-mail: rosen-oldenzaal@roseninspection.net
www.roseninspection.net

Компанія ROSEN — це приватна компанія, яка займає провідну позицію у сфері 
обслуговування нафто- та газопроводів, а саме надає послуги та продукцію для 
обстеження трубопроводів, управління їх цілісністю та усування недоліків. Компанія 
ROSEN вже протягом 30 років забезпечує промисловість передовими технологіями 
для проведення обстежень та вирішення проблем цілісності з метою забезпечення 
економічної та безпечної експлуатації широкого кола промислових об’єктів. Група 
компаній ROSEN працює у більш ніж 100 країнах та має у своєму складі більше 
2000  працівників. Германн Розен заснував компанію ROSEN у Німеччині у 1981 році, 
а з 2000 року її головний офіс знаходиться у Швейцарії. У вересні 2011 року компанія 
ROSEN відзначила своє 30-ти річчя.      

Компанія ROSEN Europe — це операційна компанія, що надає послуги з обстеження 
трубопроводів (діаметром від 4 до 56 дюймів, майже довільної довжини та конфігурації) 
для клієнтів у Європі та СНД, Африці, Південній Америці, Індії, Пакистані та Ірані. 
В Україні компанія має представництво, яке знаходиться у Києві.

SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
Schöntaler Weg, 46 

D – 58809, Neuenrade, Germany
tel.: +49 2385 474 490-0
fax: +49 2385 474 490-2
e-mail: vschl@yandex.ru 

www.schniewind.ru 

фірма Schniewindt GmbH & Co. KG заснована в 1829 році, є незалежним приватним 
підприємством, що спеціалізується на розробці, виготовленні та збуті електричних 
нагрівачів та компонентів для нагріву рідких та газоподібних середовищ, також у 
вибухонебезпечних зонах.

Крім цього, фірма розробляє, виробляє і продає нагрівачі для кондиціонерів, 
підігрівачі для двигунів, що використовуються у суднобудуванні і залізничній 
промисловості, а також пускові і гальмівні резистори для локомотивів і моторних 
вагонів з форсованим охолодженням і без нього.

SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. LTD.
g. Dunin Street. Nanerlu, 233

prov. Shandong, China
tel.: +86 546 817 9179 8228

fax: +86 546 775 3666
e-mail: wangyq@keruigroup.com

changxc@keruigroup.com
www.keruigroup.com

Група Kerui, розташована в Китаї, налічує більше 5500 співробітників. Kerui має низку 
дочірніх підприємств, станцій технічного обслуговування і складів запасних частин в 
37 країнах світу. Компанія має в своєму розпорядженні понад 60 сервісних бригад, які 
спеціалізуються на бурових роботах та ремонті свердловин, та ін.

SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD
No.1769, Pu Xing Road

Minhang District
Shanghai, China

tel.: +86 216 429 6661
fax: +86 215 433 6696

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

Shenkai спеціалізується на дослідженні, розробці та виробництві нафтового 
устаткування. Ми пропонуємо: буровий інструмент, бездротове обладнання та системи 
управління, бурові долота та ін. Shenkai також пропонує послуги газового каротажу. 
Shenkai експортує свою продукцію у 50 країн світу.
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SIGNATURE SYSTEMS GROUP, LLC
50 East 42nd Street - 14th Floor
New York, NY 10017, USA
tel.: +1 212 953 1116
fax: +1 212 953 1117 
Контактна особа: 
Eric Hochman — SVP Sales
e-mail: ehochman@eventdeck.com
www.megadeckrigmats.com

Компанія Signature виробляє модульне композитне матування виробничих 
майданчиків, обладнання для захисту ґрунту та засоби безпеки на нафтових родовищах 
і бурових ділянках. Композитні мати MegaDeck та DuraDeck широко використовуються 
по всьому світу, щоб забезпечити тверду поверхню для бурових робіт і слугувати базою 
для обладнання, вантажівок і діяльності.

SYSTEC CONTROLS GMBH
Lindberghstrasse, 4
82178, Puchheim/Munich, Germany
tel.: +49 8980 9060
fax: +49 8980 906 200
e-mail: info@systec-controls.de
www.systec-controls.de

SYSTEC CONTROLS є інноваційною компанією на ринку вимірювальної техніки 
і витратомірів. Наша продукція застосовується в таких галузях як нафтогазова 
промисловість, водне господарство, харчова промисловість і машинобудування. 
Найкращим прикладом успішної діяльності нашої фірми є розробка зонда для 
вимірювання тиску deltaflow, що є безперечною новинкою у сфері вимірювальної 
техніки. Компанія SYSTEC CONTROLS також зарекомендувала себе як компетентний 
постачальник ультразвукової вимірювальної техніки. Які б вимірювання ви не робили 
і з яким би середовищем ви не працювали, SYSTEC CONTROLS завжди знайде для вас 
ультразвукове рішення.

TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM 
MACHINERY CO., LTD
No.1 of Fuwang street in Fuyuan Economic Area
Wuqing Area, Tianjin, China
tel./fax: +86 022 2953 5758
e-mail: dfxk2008@yahoo.com.cn
www.dfxk.com

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

TRISKEL ENERGY CONSULTANCY LTD
192 Old Bakery St.

VLT08 Valletta, Malta
tel.: +39 335 128 8752

e-mail: info@triskelenergy.com
xavier.herve@triskelenergy.com

www.triskelenergy.com

Тріскел Енерджі Консалтенсі Лтд надає послуги, а також підтримку підприємствам 
галузі у сфері підтвердження запасів вуглеводнів, а також фінансує проекти від стадії 
розвідки до підтверджених запасів. Заснована в 2010 році, Тріскел спеціалізується 
на розвідці нафти і газу, зберіганні газу, а також на нетрадиційних, а саме відновлюваних 
джерелах енергії (геотермальна енергія), в міжнародному масштабі з офісами в Італії, 
Туреччини та франції.

VERNUS, Group Corporation 
P.O.B. 8140

San Juan, PR 00910, USA
tel.: +1 787 722 8860; fax: +1 787 722 8907

Контактна особа: 
José O. Rodríguez, Vice President, International Operations

e-mail: jose.rodriguez@vernusgroup.com
www.vernusgroup.com

VERNUS Group є американським холдингом, що впроваджує передові екологічно 
чисті індивідуальні рішення для рекультивації земель та підвищення нафтовіддачі 
пластів (ПНП) при бурінні, видобутку, передачі, переробці та реактивації свердловин. 
GreenSafe — це наш останній «зелений», органічний, не токсичний, не шкідливий 
для флори і фауни, негорючий і біорозкладаний реагент для збору рідин, 
досліджений та  схвалений Агентством охорони навколишнього середовища США та 
Службою охорони праці США. Детальну інформацію дивіться на нашій веб-сторінці
www.vernusgroup.com.

АЛЬФА-ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ, Завод газового 
обладнання, ТОВ

вул. Подільська, 40
Тернопіль, 46020, Україна

тел.: (0352) 251 845
факс: (0352) 235 049

е-mail: marketing@meta.ua
www.alfa.te.ua

•	 Газорегулятоні установки контейнерного типу
•	 Газорегулятоні установки шафового типу
•	 Газорегулятоні установки будинкового типу
•	 Вузли обліку витрат газу
•	 фільтри газові фВГ, фСГ і фГ
•	 Клапани запобіжні (скидні та запірні)
•	 Регулятори тиску газу
•	 Каталізатори-перетворювачі палива
•	 Установки котельні транспортабельні модульні на біопаливі та газі 
•	 Обладнання біопаливних котелень
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АРСЕНАЛ, Завод, Державне підприємство 
вул. Московська, 8
Київ, 01010, Україна 
тел.: (044) 253 1334
факс: (044) 280 4185
e-mail: dparsenal@ukr.net

Державне підприємство завод «Арсенал» є провідним підприємством оптико-
механічного та оптико-електронного приладобудування.

Одним з напрямків діяльності підприємства в даний час є виробництво 
високоточних і надійних приладів обліку витрат газу. Побутові лічильники «GMS_
Аrsenal» G2, 5, G4, G6 та промислові роторні лічильники газу серії GMS, типорозмірів 
від G10 до G250, відрізняються малими габаритами, високою чутливістю, широким 
динамічним діапазоном вимірювань і великим технічним ресурсом експлуатації. 
Лічильники газу «GMS_Arsenal» у 2004 році відзначені медаллю «Кращий вітчизняний 
товар року». Сьогодні ми є лідерами цього ринку в Україні.

Наразі підприємство знаходиться у пошуку потенційних партнерів у сфері 
складання виробів точного приладобудування.

Ми завжди відкриті для взаємовигідного співробітництва.

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

 
Добровільне об’єднання 22 провідних арматуробудівних підприємств і організацій 

України на принципах довіри і взаєморозуміння з метою сприяння розвитку 
національного арматуробудування, ефективного використання його економічного 
потенціалу, проведення єдиної науково-технічної політики, захисту і представлення 
інтересів національних виробників в державних органах, міжнародних організаціях.

До складу Асоціації входять наступні компанії:
АТ «Промарматура», ПАТ «Армапром», ПАТ «Славгородський арматурний 

завод», ПАТ  «Нікопольський завод трубопровідної арматури», АТ «Міжгалузева база 
комплектації «Загалмашконтракт», ПАТ «Сумське науково-виробниче об’єднання 
ім. М.  В.  фрунзе», Концерн «СоюзЕнерго», ТОВ «Олбризсервіс», ПАТ  «Конотопський 
арматурний завод», ВАТ «Запорізький арматурний завод», ТОВ «Арма-С», 
ТОВ  «ТМ Спецмаш», ДП «Центр сертифікації та контролю якості будівництва 
об’єктів нафтогазового комплексу», Асоціація з сертифікації «Російський Регістр», 
ТОВ  «Науково-дослідницький інжиніринговий центр арматуробудування» (НДІЦА),  
ТОВ  «Авіа Січ», ЗАТ  «Науково-виробнича фірма «Центральне конструкторське бюро 
арматуробудування» («НВф «ЦКБА»), ЗАТ «Центральний конструкторсько-технологічний 
інститут арматуробудування» («ЦКТІА»), ТОВ «Науково-виробниче підприємство 
«Центральний конструкторсько-технологічний інститут арматуробудування» («НВП 
«ЦКТІА»), ПрАТ  «Луганське спеціалізоване підприємство протипожежної автоматики 
і охоронної сигналізації» («ЛСП ППА і ОС Спецавтоматика»),  ТОВ «ІТО» (Інженерні 
Технології і Обладнання), ТОВ «ТД «Енергомашкомплект». 

БІЗНЕС-ДОСЬЄ, ТОВ
вул. Шевченка, 55, оф. 4

Дніпропетровськ, 49044, Україна
тел.: (0562) 340 900
факс: (0562) 340 902

е-mail: kat@priceua.com
www.priceua.com

Каталоги, компакт-диски та прайс-листи підприємств України; інформаційні бази 
серії «ПЛЮС» по всіх галузях промисловості та агробізнесу з модулем КЛІЄНТ:

•	 Металл. Оборудование. Энергетика (Метал. Обладнання. Енергетика);
•	 Агробизнес, с/х техника, оборудование (Агробізнес, с/г техніка, обладнання);
•	 Продукты, агропереработка, оборудование, упаковка (Продукти, агропереробка, 

обладнання, упаковка);
•	 Деревообработка. Мебель (Деревообробка. Меблі);
•	 Современное строительство (Сучасне будівництво). 

БТК ЦЕНТР КОМПЛЕКТ, ТОВ
вул. Полупанова, 21, оф. 111

Київ, 04114, Україна
тел.: (044) 221 6293
факс: (044) 430 7422

e-mail: samgaz.office@gmail.com
www.btk-kiev.uaprom.net

ТОВ «БТК - Центр Комплект» успішно працює на ринку з 2007 року, спеціалізується на 
поставках, як посередницьким організаціям, так і кінцевим споживачам високоякісної 
трубопровідної арматури, газорегуляторного обладнання, пунктів обліку газу, 
сполучних частин і деталей трубопроводів від провідних українських і зарубіжних 
виробників, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, інструментів, систем 
електрообігріву, а також будматеріалів.

Плідна співпраця з вітчизняними та зарубіжними виробниками дозволяє 
нам задовольняти всі технічні рішення при проектуванні, комплектації, монтажу, 
гарантійному і сервісному обслуговуванні систем водо-, тепло-, газопостачання.

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

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

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

Науково-технічне підприємство «Бурова техніка» є провідною українською 
сервісною компанією і виконує роботи під час спорудження та капітального ремонту 
нафтових і газових свердловин на родовищах України, на акваторії Азовського і 
шельфі Чорного морів. НТП «Бурова техніка» має кваліфікований персонал, необхідне 
оснащення, відповідні дозволи та ліцензії, а також досвід для виконання проектних робіт 
і надання комплексу сервісних інженерно-технологічних послуг під час спорудження 
вертикальних, похило-спрямованих і горизонтальних свердловин.
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ВАЛІДУС УКРАЇНА, ТОВ 
пров. Жуковського, 15 
Київ, 03022, Україна 
тел.: (044) 259 7988   
факс: (044) 257 5814
e-mail: info@validus.com.ua
www.validus.com.ua

Компанія VALIDUS («Валідус Україна») — це перший комплексний постачальник 
професійного гідравлічного устаткування в Україну для дорожньо-будівельних, 
ремонтних, аварійно-рятувальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт.

VALIDUS є ексклюзивним дистриб’ютором компаній Stanley Hydraulic Tools DOA s.r.l., 
RAVETTI s.r.l., Stanley LaBounty, Nova Siria, FAB-COB, STORE VAN на території України —
виробників гідравлічного обладнання № 1 в світі.

ВЕЗЕРФОРД, ТОВ
вул. Ірининська, 5/24, оф. 97
Київ, 01034, Україна
тел.: (044) 284 1618
факс: (044) 284 1619
e-mail: ukraine.Info@eu.weatherford.com
www.weatherford.com

Weatherford International Ltd (WFT: NYSE) — одна з найбільших нафтосервісних 
компаній у світі з широким спектром пропонованого устаткування та послуг. Мережа 
представництв компанії Weatherford включає в себе більш ніж 58 000 співробітників, 
900 сервісних баз, 106 виробничих потужностей, а також 34 навчально-технічні та 
НДДКР центри у більш ніж 100 країнах світу. Наше портфоліо устаткування та послуг 
охоплює весь життєвий цикл свердловини, включаючи буріння, оцінку, закінчення, 
видобуток і внутрішньосвердловинні роботи. Діапазон технологій компанії включає 
в себе послуги з оцінки, похило-направленого буріння, послуги з безпечного буріння 
з керованим тиском Secure DrillingSM, системи закінчення свердловин в обсадженому 
стовбурі, технології, що розширюються, технології інтелектуального закінчення, 
системи оптимізації видобутку і всі основні форми механізованого видобутку.

ВЕЛТЭК ОЙЛФИЛД СЕРВИСЕС, ТОВ
ул. Беговая, 3/1
Бизнес Центр «Нордстар», эт. 31
Москва, 125284, Россия
тел.: +7 (495) 287 6630
факс: +7 (495) 287 6631
www.welltec.com

Welltec® займається розробкою і надає свердловинні рішення для нафтогазової 
промисловості.

Наші технології для завершування свердловин та геолого-технічні заходи спрямовані 
на збільшення видобутку запасів і допомагають підтримувати продуктивність і ціліс-
ність свердловин.

ВІДДІЛ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЯМ 
ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В УКРАЇНІ

вул. Володимирська, 45
Київ, 01901, Україна
тел.: (044) 279 1831
факс: (044) 278 1140

e-mail: kiev@trade.gov.pl
www.kiev.trade.gov.pl

Головні завдання Відділу:
•	 просування Польщі і польської економіки; 
•	 сприяння залученню інвестицій в польську економіку;
•	 підтримка польських експортерів та інвесторів;
•	 сприяння у налагодженні ділових контактів;
•	 надання інформації про виставки та ділові заходи в Україні та Польщі;
•	 організування торгових місій, конференцій, семінарів, виставок та інших ділових 

заходів.

ВІКОІЛ ЛТД, ТОВ
Кудрявський узвіз, 7, оф. 211

Київ, 04053, Україна
тел./факс: (044) 451 4862

e-mail: marketing@vikoil.kiev.ua
www.vikoil.com

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

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

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

моделювання.
•	 Компанія сертифікована міжнародним сертифікаційним органом DEKRA 

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

ВОЛГАБУРМАШ, ВАТ
ул. Грозненская, 1

Самара, 443004, Россия
тел.: +7 (846) 330 3070

+7 (846) 330 3156, +7 (846) 300 8375
факс: +7 (846) 330 2752

+7 (846) 330 3106, +7 (846) 300 8210
e-mail: general@vbm.ru, market@vbm.ru, dds@vbm.ru

www.vbm.ru

ВАТ «Волгабурмаш» є найбільшим і найсучаснішим підприємством Росії з  вироб-
ництва породоруйнуючого інструменту для нафтогазової і гірничодобувної про-
мисловості. Підприємство виробляє: бурові шарошечні долота діаметром від 93,0 мм 
до 660,4 мм з твердосплавним і сталевим озброєнням; долота PDC, головки бурильні, 
калібратори, центратори.

ВАТ «Волгабурмаш» надає послуги з інженерного супроводу будівництва свердло-
вин: долотний сервіс; сервіс ГЗД; відбір керну; похило-направлене буріння.



НАФТА та ГАЗ® 2012OIL & GAS® 2012 3938

У
К

Р

У
К

Р

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

ВЭЛАН — 50-річний досвід у сфері виробництва повного спектру вибухозахищеного 
та пиловологозахищеного електрообладнання. Інноваційні технології енергозбережен-
ня, виробництво світильників, у т. ч. світлодіодних.

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

ГЕНЕРАЦИЯ, Промислова група
ул. 8 Марта, 267-Г, оф. 401 
Екатеринбург, 620085, Россия
тел.: +7 343 699 7111, +7 343 699 7121
факс: +7 343 699 7161
e-mail: office@generation.ru, turin@generation.ru
www.generation.ru, www.generation-ig.com

Промислова група «ГЕНЕРАЦИЯ» — найбільший у Росії виробник і постачальник 
широкого асортименту обладнання та комплексних рішень для буріння, 
нафтогазовидобувної галузі та теплоенергетики.

Проектуємо, виготовляємо та монтуємо на місці наступне бурове устаткування: 
мобільні, кущові і стаціонарні бурові установки, бурові насоси, лебідки, системи 
автоматики, та ін. вузли.

У складі ПГ «Генерация»: машинобудівні заводи, інжинірингові центри, сервісна 
бурова компанія.

ГЕО УЕЛЛ СЕРВІСЕЗ, ТОВ
вул. Червоноармійська, 9/2, оф. 15
Київ, 01004, Україна
тел.: (044) 287 1559; факс: (044) 287 1355
e-mail: info@geowellservices.com
www.geowellservices.com

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

ГЕОТРОН, ВАТ
ул. Пермякова, 1
Тюмень, 625013, Россия
тел.: +7 3452 696 803; факс: +7 3452 414 177
e-mail: geotron@geotron.ru
www.geotron.ru

Історія відкритого акціонерного товариства «Геотрон» бере свій початок 
із  заснування 1 листопада 1981 конструкторсько-технологічного бюро з дослідного 

виробництва геофізичної апаратури і обладнання. На сьогоднішній день, ВАТ «Геотрон» 
є одним з провідних підприємств у сфері виробництва геофізичної апаратури 
і обладнання в Росії.

Окрім основного виробництва апаратури і обладнання, ВАТ «Геотрон» надає 
нафтосервісні послуги, такі як: малогабаритна гіроскопія, багатоважільна каверномет-
рія, гідромеханічна щілинна перфорація, акустичний контроль тампонажу скануючого 
типу; вивчення горизонтальної ділянки свердловини трактором.

ГЗ ЕЛЕКТРОПРИВІД-УКРАЇНА, ТОВ
просп. Визволителів, 3-А, к. 21, 42

Київ, 02125, Україна
тел.: (044) 501 8757
факс: (044) 495 0565

Компанія займається виробництвом чвертьобертальних, однообертальних 
та багатообертальних електроприводів для запірної та запірнорегулюючої 
арматури. Ринки застосування приладів: нафта-газ, енергетика, водопостачання. 
Виробництво електроприводів здійснюється на території Росії, а територія 
розповсюдження продукції охоплює не лише Росію, але й такі країни як Україна, 
Білорусь, Казахстан, тощо.

ГІДРОМАШ, ТД, ТОВ 
вул. Купріна, 115

Донецьк, 83112, Україна
тел.: (062) 382 6695, (062) 313 0574

факс: (062) 385 3745
e-mail: gidromash@ukr.net

www.gidromash.com

ТОВ «ТД «ГІДРОМАШ» — офіційний представник в Україні:
•	 АТ «Молдовахідромаш», свідоцтво № МНМ-26/101/144 від 28.03.08 р., — насоси 

герметичні марок ЦГ, НГ, БЄН та запасні частини до них;
•	 КП «Целінгідромаш» — насоси марок Ах, АхО, х, хО, АхЕ, АхП, АхПО, ТхИ, хП, хМ 

та запасні частини до них;
•	 AFFETTI — насоси для перекачування кислот, солоної морської води, луги, та ін.

ГРАПА-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Антонова, 47, оф. 43

Київ, 03186, Україна
тел.: (050) 520 2166

e-mail: grapaua@gmail.com

Компанія «Грапа-Україна» — офіційний та ексклюзивний дилер ТОВ «Турбулентность-
Дон» в Україні.

Продаж, монтаж, перевірка, сервісне обслуговування контрольно-вимірювальних 
приладів. Консультація, підбір і постачання газорегуляторного обладнання, запірної 
арматури, газових фільтрів, газорегуляторних пунктів, вузлів обліку витрати газу.
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ГРУНДФОС УКРАЇНА, ТОВ
вул. Московська, 8-Б
Київ, 01010, Україна
тел.: (044) 390 4050; факс: (044) 390 4059
e-mail: ukraine@grundfos.com
www.grundfos.ua

Компанія ГРУНДфОС, провідний у світі виробник насосів, була заснована у 1945 році 
в Данії. Сьогодні Концерн ГРУНДфОС представлений 80 дочірніми компаніями 
в  55  країнах. Маючи більш ніж 60 років досвіду, широкий асортимент професійних 
насосних рішень, ГРУНДфОС задовольняє кожну галузь застосування. 

В Україні торгова компанія ГРУНДфОС була заснована у 2004 році. Мережа компанії 
складає більше 40 офіційних дилерів та більше 23 сервісних центрів, що в  повній 
мірі забезпечує покриття території України в продажах та якісному сервісному 
обслуговуванні насосного обладнання ГРУНДфОС.

ГСА-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Польова, 21,оф. 218
Київ, 03056, Україна 
тел.: (044) 277 4741, (044) 277 4728
факс: (044) 277 1802
e-mail: info@gsa-ukraina.com.ua
www.gsa-ukraina.com.ua

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

Асортимент продукції включає: мембранні лічильники газу від G 1,6 до G 160 (весь 
типоряд лічильників, за бажанням замовника може комплектуватися: електронним корек-
тором, високочастотним радіопередавачем, клапаном-відсікачем), турбінні лічильники 
газу, регулятори тиску газу до 10 МПа з максимальною витратою до 980 000 м3/г (побутові, 
комунальні, промислові), запобіжні запірні клапани, ізолюючі муфти, фільтри газу, пило- 
та вологовіддільники, кульові газові крани, крани конусні, ГРПШ, ГРС, ГРУ і т. п.

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГІВЛІ США
Комерційна Служба

вул. Ігоря Сікорського, 4
Київ, 04112, Україна 
тел.: (044) 521 5244; факс: (044) 521 5727
e-mail: office.kiev@trade.gov
www.buyusa.gov/ukraine

Комерційна Служба є частиною Департаменту Торгівлі США.
Головне завдання Комерційної Служби полягає у сприянні американсько-українсь-

ким бізнесовим зв’язкам через розвиток торгівлі. На шістнадцятому Міжнародному 
форумі «Нафта та Газ 2012» Комерційна Служба представляє американські компанії, що 
зацікавлені увійти на ринок України.

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

Детальну інформацію про наші програми та послуги дивіться на нашій веб-сторінці
www.buyusa.gov/ukraine/index.asp

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА 
УКРАЇНИ (ДНТБ УКРАЇНИ)

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

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

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

Заснована в березні 1935 р. Статус Державної отримала 6 червня 1960 року, сучасну 
назву — 1992 р. Основні напрямки діяльності: формування фонду науково-технічної 
літератури та документів, в т.ч. патентної, нормативно-технічної та промислової 
документації, авторефератів, дисертацій, видань органів науково-технічної інформації; 
бібліотечно-бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; організаційно-
методична робота з мережею науково-технічних бібліотек; рекламно-інформаційна 
діяльність; проведення тематичного патентного пошуку; надання фактографічної 
інформації про фірми, організації, підприємства (вітчизняні та зарубіжні) та їхню 
продукцію; депонування наукових робіт; копіювання документів; надання послуг 
з використанням комп’ютерної техніки та виходом в Інтернет, сканування документів, 
зображень, електронна доставка документів та інше.

Директор — Ніколаєнко Леонід Іванович. 

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК 
УКРАЇНИ, ПАТ

вул. Горького, 127
Київ, 03150, Україна

тел.: 0 800 50 4450
факс: (044) 247 8082

e-mail: bank@eximb.com
www.eximb.com

Укрексімбанк засновано 3 січня 1992 року. Сьогодні це публічне акціонерне това-
риство, 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів. Структура скла-
дається з Головного банку, 29 філій та 97 відділень і охоплює практично всю територію 
України. За кордоном працює 2 представництва — у Лондоні та Нью-йорку. Від дня 
заснування Банк незмінно входить до групи найбільших системних банків України.

ДИНАСТІЯ, Адвокатська фірма, ТОВ
вул. Глінки, 2, «Мост-Бізнес Центр», оф. 503

Дніпропетровськ, 49000, Україна
тел.: (056) 371 3030
факс: (056) 375 3030

e-mail: office@dynasty.dp.ua
www.dynasty.dp.ua

Адвокатська фірма «Династія» заснована у 2000 році і на сьогодні займає 1-е місце 
у Дніпропетровському регіоні та входить до 50 провідних юридичних фірм України 
(рейтинги: «П’ятдесят провідних юридичних фірм України 2011» (видавництво 
«Юридична практика» — професійне видання українських юристів) і «ТОП-100. Рейтинг 
найкращих компаній України 2012» (видавництво «Економіка»)).

Спеціалізація: господарське право і процес, корпоративне законодавство, митне, 
податкове, банківське право, захист права власності, адміністративний процес.
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ДІА-ТЕСТ, ТОВ
просп. Героїв Сталінграду, 8, корп. 2, оф. 8
Київ, 04210, Україна
тел.: (050) 310 5235
e-mail: diamond@ipnet.kiev.ua, dia-test@ukr.net   
www.dia-test.com 

SEBAKMT та ДІА-ТЕСТ
SebaKMT є світовим лідером в розробці, виробництві і продажі вимірювальних 

приладів і систем в наступних сферах: діагностика стану труб/кабелів, локалізація 
пошкоджень в кабельних лініях, пошук місць витоків у водопровідних мережах, пошук 
підземних комунікацій, інспекційні телевізійні системи.

ТОВ «ДІА-ТЕСТ» поставляє в Україну трасопошукове обладнання фірми SebaKMT, що 
дозволяє виконувати пошук, виявлення та локалізацію різних підземних комунікацій 
(труб, кабелів і т. п.), а також вказувати місця пошкоджень на цих комунікаціях.

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

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

ТОВ «ДІ-ПІ СЕРВІС» також здійснює поставки нафтогазового обладнання і надає 
наступні послуги:

•		долотний	сервіс;
•		відбір	керну;
•		оренда	вибійних	двигунів,	турбобурів,	ясів	та	іншого	обладнання;
•		похило-скероване	буріння;
•		послуги	тампонажною	технікою;
•		оренда	житлових	містечок,	дизельних	електростанцій,	насосних	блоків.	
По технічному завданню Замовника ТОВ «ДІ-ПІ СЕРВІС» здійснює проектування, 

(розробку) виготовлення та продаж PDC доліт. 

ДП УКРГАЗТЕХ, ТОВ 
вул. Академіка Туполєва, 19
Київ, 04128, Україна
тел./факс: (044) 492 7621
e-mail: dpugt@dgt.com.ua
www.dgt.com.ua

Виготовлення, поставка та підключення:
•	 комплексів «фЛОУТЕК-ТМ» і датчиків–обчислювачів «ПМ-3В» для комерційного облі-

ку газу або рідини з використанням проточних густиномірів і хроматографів газу;
•	 систем автоматичного керування ГРС та одоризації на базі комплексів 

фЛОУТЕК-ТМ-Д;
•	 КУР ГРС та ПОЛУМ’Я-04 для редукування і підігріву газу та регуляторів тиску;
•	 автономних мікроспоживаючих комплексів для вимірювання витрати газу свердловин;
•	 SMART–датчиків температури і тиску та багатопараметричних датчиків ПМ-3, 

перетворювачів катодного потенціалу;
•	 калібраторів тиску КДУ-1 і INDUSTRIAL — контролерів різного призначення.

ЕКНІС-УКРАЇНА, Електротехнічна компанія, ТОВ
вул. Богатирська, 3-Е

Київ, 04655, Україна
тел.: (044) 581 6307; факс: (044) 581 6306

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

Електротехнічна компанія ЕКНІС-Україна має великий досвід в області впровадження 
потокових аналізаторів для підприємств нафтогазової та хімічної промисловостей. Ми 
готові здійснити як поставку окремих приладів, так і комплектних аналітичних рішень. 
Будучи ексклюзивним представником INTERTEC-HESS GmbH, пропонуємо приладові 
шафи та бокси для установки та захисту вимірювальних приладів у польових умовах.

ЕКОЛАЙН, ТОВ
просп. Перемоги, 148/1

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

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

Компанія займається встановленням обладнання для очищення стічних вод: 
автономні каналізації (септики), станції біологічної очистки «ЕКО». Реалізація 
сепараторів нафтопродуктів, сепараторів жиру. Установка елітних басейнів.

ЕКС-ФОРМА, ВКФ 
ул. Школьная, 13

с. Березина речка, Саратовский р-н
Саратовская обл., 410512, Россия 

Поштова адреса:
а/с 1497, Саратов, 410012, Россия

тел./факс: +7 (8452) 507 803
+7 (8452) 522 131, +7 (8452) 522 104
+7 (8452) 522 105, +7 (8452) 522 103
+7 (8452) 522 130, +7 (8452) 524 402

e-mail: exform@exform.ru
www.exform.ru, www.exforma.com.ua

ВКф «Екс-форма» є одним з лідерів у сфері виробництва промислового газового 
обладнання в Рф.

Три основних напрямки діяльності:
1. обладнання для газотранспортних мереж:
•	 автоматизовані газорозподільні станції АГРС-ЭКфО;
•	 підігрівачі газу ПГ-ЭКфО;
•	 одоризатори газу ОГ-ЭКфО.

2. обладнання для мереж газорозподілу:
•	 регулятори тиску газу прямоточні (РДП) і комбіновані (РДК);
•	 кульові крани ГШК;
•	 клапани відсічні (ЗЗК, ПКН (В)) і скидні (ПСК);
•	 фільтри газу фГ;
•	 газорегуляторні пункти шафові (УГРШ) і блокові (ПГБ).

3. теплоенергетичне обладнання:
•	 транспортабельні котельні установки, що працюють на різних видах палива — 

ТКУ).
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ЕЛЕКТРИК. МІЖНАРОДНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ 
ЖУРНАЛ
ДП «ВИДАВНИЦТВО «РАДІОАМАТОР» 

вул. Краківська, 13-А
Київ, 02094, Україна
тел./факс: (044) 291 0029
e-mail: ra@sea.com.ua
www.electrician.com.ua, www.ra-publish.com.ua

Журнал «Електрик» — це журнал для професіоналів в області електротехніки 
(передплатні індекси 22901 і 8042, виходить 10 разів на рік). В журналі публікуються 
актуальні матеріали з енергетики, електроавтоматики, джерел живлення, електрощито-
вого обладнання, кабельно-провідникової продукції, світлотехніки, а також оглядові 
статті з коментарями провідних фахівців галузі, інформація про спеціалізовані 
виставки. Особлива увага приділяється висвітленню економічних новин в енергетиці 
і електротехніці.

ЕЛЕКТРОТЕМА, Газета 
вул. Садова, 2-А
Львів, 79054, Україна
тел.: (032) 244 1166; факс: (032) 244 1167
e-mail: eltema@eltema.com.ua
www. eltema.com.ua

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

формат газети — А3, обсяг — 16 сторінок. Періодичність — двічі на місяць.
Тираж — 10 000 примірників. Розповсюдження — за передплатою по всій території 

України. Передплатний індекс в каталозі Укрпошти — 23717.

ЕЛЕМЕР-УКРАЇНА, ТОВ
вул. 40 років Радянської України, 45, кімн. 8
Запоріжжя, 69037, Україна
тел./факс: (061) 222 9400, (061) 213 3805
e-mail: elemer@elemer.com.ua
www.elemer.ru

ТОВ «ЕЛЕМЕР Україна», офіційний дистриб’ютор НВП «ЕЛЕМЕР» в Україні, є однією 
з провідних компаній у галузі комплексного постачання КВПіА, а також інформаційно-
технічної підтримки підприємств та проектно-конструкторських організацій.

Основна номенклатура виробництва та поставок:
•	 Перетворювачі: тиску АИР, електроконтактні манометри ЭКМ температури та вологості.
•	 Вторинна та функціональна апаратура: реєстратори паперові та електронні 

серії РМТ, вимірювачі, регулятори технологічні ИРТ, термометри електронні 
багатоканальні, модульні перетворювачі серії ИПМ, блоки живлення БП, блоки-
перетворювачі сигналів серії БППС.

•	 Метрологічне обладнання: сухоблочні калібратори температури КТ, калібратори 
уніфікованих сигналів ИКСУ, автоматизовані системи повірки АСПТ, калібратори 
тиску та уніфікованих сигналів ПКДС, метрологічні комплекси.

•	 Додаткове обладнання: газоаналізатори, витратоміри вихрові ЭВ-200, виконавчі 
механізми МЕО, радарні рівнеміри УЛМ.

ЕМ-АЙ СВАКО УКРАЇНА, ТОВ
вул. Кудрявський узвіз, 5-Б, оф. 601

Київ, 04053, Україна
тел.: (044) 492 7519

(044) 272 1832
www.miswaco.slb.com

ТОВ «ЕМ-Ай СВАКО УКРАїНА» є провідним постачальником систем бурових розчинів, 
розроблених для підвищення ефективності буріння завдяки передбаченню можливих 
проблем; систем розчинів і спеціалізованих інструментів, призначених для оптимізації 
продуктивності свердловини, а також рішень для максимального підвищення темпів 
видобутку та екологічних рішень для безпечного управління відходами буріння 
і видобутку.

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.

ЕНЕРГООБЛІК, ПРАТ
а/с 332

Харків, 61052, Україна
тел.: (057) 734 9857

(057) 734 9858, (057) 734 9859
факс: (057) 734 9916

e-mail: sales@energo.kh.ua
www.energo.kh.ua

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

і УДР-011;
•	 комплекси обліку споживання газу, нафти та нафтопродуктів;
•	 коректори газу, пари, кисню;
•	 ультразвукові концентратоміри кислоти;
•	 автоматизовані системи обліку енергоносіїв.
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ЕНЕРПРОФ, ТОВ
вул. Щекавицька, 40/37, кв. 52
Київ, 04070, Україна
тел./факс: (044) 239 2133
тел.: (044) 227 7753
e-mail: b.balykin@gmail.com
www.enerprof.com.ua

ТОВ «ЕНЕРПРОф» спеціалізується на комплексному забезпеченні промисловості:
•	 ENERPAC — вантажопідіймальна та силова гідравліка, а також інструмент для 

болтових з’єднань;
•	 троси стальні різних типів;
•	 CROSBY — аксесуари для підіймання та кріплення;
•	 КІТО та J.  D.  NEUHAUS — талі ручні та з пневмоприводом у вибухобезпечному 

виконанні (Ех);
•	 стропи синтетичні в/п до 100 тонн;
•	 механічні і пневматичні вантажозахватні пристрої і механізми для підіймання;
•	 інше вантажопідіймальне обладнання для підіймання і переміщення;
•	 крани мостові, портативні, консольні в/п до 1400 тонн стандартного та індиві-

дуального виконання, а також комплектуючі до них.

ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ, ТОВ
просп. Гагаріна, 201
Харків, 61080, Україна 
тел./факс: (057) 752 5168
e-mail: etalonukr@mail.ru
www.etalon-ukrinvest.pulscen.com.ua

ТОВ «Еталон Укрінвест» як представник кабельних заводів Росії і України пропонує 
послуги з постачання кабельно-провідникової продукції від виробника в найкоротші 
терміни.

А також як дилер ЗАТ НПК «Еталон» на території України пропонуємо послуги 
з постачання сертифікованої вибухозахищеної автоматики, обладнання.

ТОВ «Еталон Укрінвест» здійснює комплектацію підприємств нафтопереробного 
комплексу будь-якої категорії складності та постачання кабельно-провідникової 
продукції високої якості.

ТОВ «Еталон Укрінвест» є розробником, власником технічних умов і виробником 
монтажних проводів, що відповідають усім сучасним вимогам і нормам пожежної 
безпеки і вогнестійкості.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
УКРАЇНИ, Журнал
вул. Чевоноармійська, 88, оф. 7
Київ, 03150, Україна
тел./факс: (044) 287 4974
www.jkg-ukraine.com.ua

Офіційне видання Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарств України.

ІННОВАЦІЙНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ

ТЕМПУС 159239, Проект
Міжнародний консорціум університетів (координатор — 

Королівський технологічний університет)

Valhallavagen, 79
SE-10044, Stockholm, Sweden

tel./fax: +46 8790 8507
e-mail: vladimir.kutcherov@energy.kth.se 

www.oilring.ru 

Міжнародний консорціум університетів представляє нові технології для 
нафтогазової галузі за напрямками:

•	 розвідка та оцінка запасів нафти і газу;
•	 розробка нафтогазових родовищ;
•	 інтенсифікація видобутку;
•	 енергоефективність;
•	 контроль якості та технічна діагностика;
•	 охорона навколишнього середовища;
•	 трубопровідний транспорт;
•	 переробка нафти і газу;
•	 сервісні послуги для нафтогазового сектора.

ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
НАН УКРАЇНИ

вул. Червоногвардійська, 20-А
Київ, 02094, Україна

тел./факс: (044) 206 2809
e-mail: renewable@ukr.net, info@ive.org.ua

www.ive.org.ua

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАїНИ
ІНСТИТУТ ВІДНОВЛЮВАНОї  ЕНЕРГЕТИКИ
Згідно Постанови Президії Національної академії наук України від 10.12.2003 р. за № 

299, у лютому 2004 року було засновано Інститут відновлюваної енергетики. В структурі 
Інституту організовано шість наукових відділів, Міжгалузевий науково-технічний центр 
вітроенергетики і Кримський центр енергозбереження та відновлюваної енергетики. 
Основні напрями діяльності Інституту пов’язані з питаннями освоєння енергії 
відновлюваних джерел, екології та охорони навколишнього середовища і, відповідно, 
до Постанови Президії НАН України, їх визначено такими:

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

енергії моря;
•	 технології та системи комплексного використання відновлюваних джерел енергії.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ, ТОВ
вул. Велика Арнаутська, 2-А, оф. 207
Одеса, 65012, Україна
тел.: (044) 360 1171, (048) 703 1557
факс: (048) 737 3025
e-mail: info@inpromsys.com.ua
www.inpromsys.com.ua

ТОВ «Інтелектуальні промислові системи» — офіційний дистриб’ютор компаній 
Extech Instruments (США), BW Technologies (Канада), НТП «Центр» (Білорусь), Itroscop 
(Молдова), G-Nestle (Німеччина). Компанія постачає на ринок України портативні 
детектори газу, різноманітне обладнання для тестування електричних та фізичних 
величин, геодезичне обладнання, а також навчально-лабораторні стенди.

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

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

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

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 500 Атм) 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.

КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
БЦ «Карат», вул. Жилянська, 110

Київ, 01032, Україна
тел.: +44 (0) 207 487 8301 (Лондон)

(044) 584 4974 (Київ)
факс: +44 (0) 207 487 8402 (Лондон)

(044) 584 4975 (Київ)
e-mail: info@cadoganpetroleum.com

www.cadoganpetroleum.com

Cadogan Petroleum plc — нафтогазова компанія, зареєстрована на Лондонській 
фондовій біржі. Головний напрямок діяльності — розвідка та розробка родовищ в 
Україні. В офісах Cadogan у Києві, Полтаві, Коломиї та Львові працюють близько 200 
працівників, понад 97% з них — українці. Компанія веде роботи на родовищах у Східній 
та Західній Україні. Найближчим часом Cadogan, разом з італійською компанією Eni, 
розпочне реалізацію проекту з розвідки покладів сланцевого газу. 

КАСПІАН ЕНЕРДЖИ МІЖНАРОДНА МЕДІА 
ГРУПА, ТОВ

C. Cabbarly str., 44
Caspian Plaza 1, Baku, AZ1065, Azerbaijan

tel.: +994 124 472 187
fax: +994 124 472 186

e-mail: arg@caspenergy.com
www.caspenergy.com

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

В рамках Caspian Energy International Media Group функціонують інформаційні 
агентства Caspian Energy News та Oil&Gas Azerbaijan, щотижневі журнали Caspian Energy 
Investor та First Class journal, щоквартальні журнали Telecom journal, Financial journal, 
Construction journal, Caspian Energy Transport, Caspian Energy Industry та ін., а  також 
більше 20 тематичних і новинних інтернет-порталів.

КЕРХЕР, ТОВ
вул. Петропавлівська, 4

с. Петропавлівська Борщагівка
Києво-Святошинський р-н

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

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

Компанія «Керхер» є офіційним представником Woma Kärcher Group в Україні. 
Високопродуктивні інжекторні насоси, установки для прецизійного різання 
трубопроводів, спец. інструменти для зняття покриттів, водоструминні пристрої 
надвисокого тиску для очищення резервуарів, каналізацій, промислового устаткування 
і проведення робіт на великих будівельних конструкціях, насоси надвисокого тиску для 
руйнування бетону, видалення лаку або чищення трубних пучків.
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КОНЦЕРН УКРРОСМЕТАЛ
просп. Курський, 6
Суми, 40020, Україна  
тел.: (0542) 674 114, (0542) 674 102
факс: (0542) 674 179
Безкоштовна лінія для стаціонарних телефонів
на території України: 0 800 502 203
e-mail: info@ukrrosmetall.com.ua
www.ukrrosmetall.com.ua

Для нафтогазового комплексу концерн «Укрросметал» виробляє компресорні установки:
•	 поршневі газові компресорні установки серії ГШ, 2ГУ, 3ГШ;
•	 компресорні установки серії 6ГШ 2,5;
•	 спеціальні пересувні компресорні станції серії СД, НД;
•	 газові гвинтові компресорні агрегати, установки та станції АГВ-50/1-7У2, 

УГВ-65/8-22 У2, СГВ-315-20/1,5-25 У1, СГВ-400-65/4-26 У1;
•	 автомобільні газонаповнювальні компресорні станції серії АГНКС;
•	 азотно-мембранні гвинтові пересувні серії АМВП;
•	 установки сепараторні маслоочисні серій ПСМ, СМ та сепаратори дизельних 

палив серії СДТ;
•	 вакуумні газові роторні агрегати, установки та станції продуктивність від 5 

до 200 м3/хв.;
•	 безмасляні відцентрові повітряні компресори продуктивність від 25 до 125 м3/хв.;
•	 кульових кранів і теплообмінного обладнання.

КОРТЕМ–ГОРЭЛТЕХ, ТОВ
ул. 1-я Конная Лахта, 1
Санкт-Петербург, 197229, Россия 
тел./факс: 8 (800) 100 1004, 8 (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 
пости керування та індикації Exd/Exe/Exia/Exn/РВ/РП/РОИа, сигналізації та оповіщен-
ня  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 двигуни, 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 застосу-
вання, ІСО 9001, Морський регістр судноплавства.

КОТРИС, ТОВ 
Офіційний диcmpuб’ютор:
Мetrix Instrment Со (США)

Amot (Великобританія)
Compressor Сontrols Corporation (США)

вул. П. Нестерова, 3, оф. 907
Київ, 03057, Україна

тел./факс: (044) 456 2142
e-mail: kotris@kotris.com.ua

www.kotris.kiev.ua

Компанія «Котрис» виробляє:
Устаткування для вібраційного контролю, захисту та діагностування 

газоперекачувальних агрегатів у звичайному та вибухозахищеному виконанні:
•	 стаціонарні та портативні системи детального вібраційного моніторингу та діаг-

ностики ГПА «ССМД-КЦ» з можливостями віддаленого достyпу до архівних даних 
пo мережі Internet;

•	 комплекси віброконтролю та захисту ГПА «Віза-PC» та агрегатів повітряного охо-
лодження «Віза-АПОг» з підтримкою поточного інформаційного архіву агрегатів.

Устаткування для автоматичного управління газокомпресорами у вибухозахище-
ному виконанні:

•	 система автоматичного управління ГМК «Компресор-3-PLC» з підтримкою 
видаленого поточного архіву компресорного цеху.

Обладнання контролю вібрації:
•	 вихрострумові перетворювачі вібрацій, осьового зсуву та частоти обертання;
•	 п’єзоелектричні акселерометри, велосіметри, формувачі сигналу;
•	 вібровимикачі;
•	 портативні віброметри.
Паливне регулююче устаткування ГТД:
•	 паливні регулюючі клапани для газових турбін;
•	 паливні відсічні клапани для газових турбін.

КОУТЕКС ТД, ТОВ
вул. І. Сергієнка, 2/3

Київ, Україна
тел./факс: (044) 501 6862

e-mail: koutex2010@yandex.ru
www.diver-g.com.ua

Виробництво матеріалу для наливних пожежобезпечних, хімічно-стійких, 
антистатичних та інших підлог, ремонту нафто-і газопроводів, відновлення 
залізобетонних конструкцій на поверхні і під водою, захисту резервуарів.

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.
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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. 

МЕТРОМЕТТРЕЙД, ТОВ 
вул. Магнітогорська, 1-М, оф. 7
Київ, Україна
тел./факс: (044) 500 1313, (044) 225 9999
e-mail: info@mmt.in.ua
www.metromettrade.in.ua

Компанія «МетроМетТрейд», яка була започаткована в травні 2012 року, є офіційним 
дилером Сербського заводу VBS (Valjaonica Bakra Sevojno AD), розташованого 
в  Західній Сербії. Завод виробляє широку номенклатуру продукції з мідних сплавів. 
Мідні електротехнічні шини високої європейської якості, що користуються неабияким 
попитом на ринку енергетичного машинобудування і виготовляються лише з катодної 
високоякісної міді Cu-ETP (європейський аналог М1).

М’які шини, в першу чергу, необхідні при виробництві електрощитів та низько-
вольтного обладнання. Круги і листи (600х1500; 2000х3000 мм), профіль колекторний 
(ПКМ), трансформаторна стрічка з  заокругленою крайкою, плити товщиною до 100 
мм. Також, маємо в наявності мідну продукцію відомого німецького виробника, заводу 
МКМ (Mansfelder Kupfer und Messing Gmbh), який поставляє на ринок високоякісні 
напівфабрикати з міді.

МІКРОЛ, ТОВ
вул. Автоливмашівська, 5
Івано-Франківськ, 76495, Україна
тел.: (0342) 502 701, (0342) 502 703
факс: (0342) 502 705
e-mail: microl@microl.ua
www.microl.ua

•	 Мікропроцесорні контролери та ПІД-регулятори;
•	 Мікропроцесорні індикатори;
•	 Блоки перетворення інтерфейсів;
•	 Блоки ручного управління;
•	 Блоки технологічної сигналізації;
•	 Блоки перетворення та нормалізації сигналів — взаємної індуктивності, термо-

опорів, термопар, тензодатчиків, pH, напруги, струму, тощо;
•	 Пневмоелектричні перетворювачі;
•	 Стабілізовані і не стабілізовані блоки живлення;
•	 Програмне забезпечення: SCADA система Visual Intellect.

МОТОР СІЧ, АТ
просп. Моторобудівників, 15

Запоріжжя, 69068, Україна
тел.: (061) 720 4814; факс: (061) 720 5005

e-mail: eo.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com

Розробка, виробництво, ремонт та супроводження в експлуатації:
•	 газоперекачувальних агрегатів;
•	 газотурбінних приводів для газліфтних, нафто/газоперекачувальних агрегатів 

і газотурбінних електростанцій;
•	 автоматизованих газотурбінних електростанцій;
•	 вітроелектростанцій.
Продукція, що випускається АТ «МОТОР СІЧ», успішно експлуатується у більш ніж 

120 країнах світу.

НАДРА, Група компаній 
вул. Дубровицька, 28

Київ, 04114, Україна
тел.: (044) 426 9797; факс: (044) 426 9888

e-mail: marketing@nadragroup.com
www.nadragroup.com

Група компаній Надра — сервісна компанія, яка складається з ряду підприємств, 
що виконують роботи і дослідження за технологіями і на устаткуванні західного рівня, 
і заводів, що виробляють відповідне геофізичне і геологорозвідувальне обладнання. 
Компанія має 20-річну історію роботи і досвід впровадження нових технологій на 
нафтогазовому ринку України, Росії і Казахстану. Продукція заводів Групи поставляється 
у країни СНД, США і Канаду. Основні напрямки діяльності компаній Групи Надра:

•		інтегровані	проекти	в	нафтогазовій	галузі;
•		консалтинг;
•		обробка	і	інтерпретація	геолого-геофізичних	даних;
•		сейсморозвідка	і	інші	геофізичні	дослідження;
•		свердловинна	сейсморозвідка,	ВСП;
•		дослідження	і	роботи	у	свердловинах;
•		буріння	і	освоєння	свердловин;
•		облаштування	та	розробка	родовищ;
•		виробництво	геофізичного	обладнання;
•		виробництво	геологорозвідувального	обладнання;
•		охорона	навколишнього	середовища.
Група компаній НАДРА є локальним партнером компанії Halliburton (США), а також 

підрядником Shell в Україні.

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

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

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

Заснована 10 лютого 1995 року. Компанія має 19 ліцензій на здійснення 5 обов’яз-
кових і 14 добровільних видів страхування. З 2007 року — лідер ринку медичного 
страхування — понад 470 тис. застрахованих.

Пропонує індивідуальні страхові продукти фізичним і юридичним особам 
з медичного страхування (спеціалізовані програми «ДМС-Нафтогаз», «ДМС-Колектив», 
«ДМС-Бізнес»), страхування від нещасних випадків, зі страхування майна та багажу.
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НАФТОГАЗ УКРАЇНИ, Національна акціонерна 
компанія
вул. Б. Хмельницького, 6, Київ, 01001, Україна
тел.: (044) 586 3537; факс: (044) 586 3310
www.naftogaz.com
Управління по зв’язках з громадськістю:
тел.: (044) 586 3579; факс: (044) 586 3334
e-mail: press@naftogaz.net

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

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

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

НАФТОПРОДУКТИ, Тижневик
вул. Фрунзе, 40-Г, пов. 2
Київ, 04080, Україна
тел.: (044) 224 6839; факс: (044) 234 6847
e-mail: oil@ukroil.com.ua
www.ukroil.com.ua

Тижневик «НАфТОПРОДУКТИ» видається з 1999 року та є найбільш інформативним 
в Україні виданням, яке містить комерційні пропозиції по ринку нафтопродуктів. В ньому 
відображаються важливі оперативні новини паливно-енергетичного комплексу Украї-
ни та  зарубіжжя, найбільш повний і точний моніторинг ринку нафтопродуктів України: 
інформація про ціни на світлі й темні нафтопродукти, мастила, нафту, газ, присадки, 
полімери; пропозиції щодо обладнання та нерухомості нафтового ринку.

НЕФТЕРЫНОК
УКРПЕТРОЛКОНСАЛТИНГ, ТОВ

вул. Вікентія Хвойки, 18/14, оф. 304
Київ, 04080, Україна 
тел.: (044) 494 2530; факс: (044) 494 1353
е-mail: info@upeco.com
www.nefterynok.info

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

Тижневик видається з липня 1997 року. Тираж — 6000 прим. Періодичність —
щотижня. Географія розповсюдження — Україна, країни СНД, Балтії та далекого 
зарубіжжя. Розповсюджується лише за передплатою. Мова — російська.

НЕФТЬ И ГАЗ ЕВРАЗИЯ MEDIA & MARKETING 
SOLUTIONS

Шлюзовая набережная, 8, стр. 1, оф. 201
Москва, 117152, Россия
тел.: +7 (499) 678 2553
факс: +7 (499) 678 2554

e-mail: sales@eurasiapress.com
www.oilandgaseurasia.com

Нефть и Газ Евразия — інтегрована медіа-компанія, яка пропонує інформаційні 
та маркетингові рішення учасникам нафтогазової галузі в Росії, Каспійському регіоні, 
Центральній Азії та Україні. Щомісячна аудиторія «НГЕ» — 100 000 читачів друкованої 
та цифрової версії, інформаційних продуктів: сайту www.oilandgaseurasia.com, 
щотижневої електронної розсилки. «НГЕ» консультує щодо виходу на ринок, розвитку 
бренду і проведення заходів.

НОВ ОЙЛФИЛД СЕРВИСЕЗ ВОСТОК, ТОВ
Павелецкая площадь, 2, стр. 2

Москва, 115054, Россия
тел.: +7 (495) 287 2600
факс: +7 (495) 783 8551

e-mail: Kseniya.proskurina@nov.com
www.nov.com

Компанія займає провідні в світі позиції у сфері постачань основного обладнання 
для повністю укомплектованих сухопутних бурових, морських бурових та установок 
для ремонту свердловин, інспекції трубних виробів, нанесення внутрішніх покриттів, 
обладнання для бурильних колон. Також, пропонуємо великий вибір підйомного 
обладнання, широкий асортимент внутрішньо-свердловинних двигунів, доліт 
і інструменту.

ОВЕН ВО, ТОВ
вул. Гв. Широнінців, 3-А

Харків, 61153, Україна
тел.: (057) 720 9119
факс: (057) 362 0040

e-mail: sales@owen.com.ua
www.owen.ua

ОВЕН — доступні рішення автоматизації.
Компанія ОВЕН розробляє і виготовляє засоби промавтоматики, КВП i А.
Продукція ОВЕН є загальнопромисловою і успішно використовується в машинобу-

дівній, хімічній та харчовій галузях промисловості, в житлово-комунальному госпо-
дарстві, агропромисловому комплексі, а також в енергетиці, науці, освіті та інших 
найважливіших галузях народного господарства.
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ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ, ПрАТ
Ленінградське шосе, 5
Одеса, 65031, Україна
тел.: (048) 778 1143; факс: (048) 728 2710
e-mail: ozom-sale@ukr.net, ozom-teh@ukr.net
www.ozom.od.ua

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

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

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

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

ОРМА-ОЛІМП, ТОВ, Українсько-російське підприємство 
вул. Заводська, 4
Світловодськ, Кіровоградська обл., 27507, Україна
тел./факс: (05236) 71 213
e-mail: orma-olimp@rambler.ru
www.orma.ru

Підвищення ефективності і надійної роботи газотурбінних агрегатів, компресорних 
станцій, магістральних газопроводів, проведення капітального ремонту газоперекачу-
вальних агрегатів ГТК-10-2, ГТК-10-4, ГТНР-10 та ГТ-750-6 виробництва ВАТ «Невський 
завод ім. Леніна» та інших типів. 

Види діяльності: виробництво, монтаж, ремонт, обслуговування газових та парових 
турбін; розробка, проектування, виробництво теплообмінного обладнання.

ПАЙЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ, ТОВ 
вул. Ветеринарна, 22, оф. 210
Полтава, 36008, Україна
тел.: (0532) 694 529; факс: (0532) 508 234
e-mail: pilot@pilot-dt.com
www.pilot-dt.com

ТОВ «Пайлот Дріллінґ Текнолоджіз» — це сервісна компанія, напрямками діяльності 
якої є поставка обладнання та надання сервісних послуг, пов’язаних із закінчуванням 
свердловин.

Компанія є офіційним дистриб’ютором в Україні таких Північно-Американських 
виробників як D&L Oil Tools (пакерне обладнання), World Oil Tools (надувні пакери), CTE 
Ltd (оснастка обсадної колони), TechWest Liners (підвіски хвостовиків).

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

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

www.first-drilling.com.ua

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

ПОЛІТЕХ, Інженерна Компанія, ПП 
бульв. 50-річчя Перемоги, 105, кв. 30

Біла Церква, Київська обл., 09117, Україна 
тел.: (044) 353 8845; факс: (0456) 38 8484

e-mail: 2230797@mail.ru
www.gasket.net.ua

Виробництво міжфланцевих прокладок, прокладок для лічильників газу, ІфС, 
ізолюючих втулок.

ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ, СП
вул. Фрунзе, 153

Полтава, 36002, Україна
тел.: (0532) 501 317; факс: (0532) 501 314

e-mail: info@ppc.net.ua 
www.ppc.net.ua

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

ПРИВОДЫ АУМА, ТОВ
Строительный проезд, 7-А, стр. 28

Москва, 125362, Россия
тел.: +7 (495) 787 7821; факс: +7 (495) 787 7822

e-mail: aumarussia@auma.ru
www.auma.ru

Компанія AUMA виробляє електроприводи з модульною конструкцією — 
багатооборотні і неповнооборотні, прямоходні і важільні, а також різні типи редукторів. 
Можлива поставка засобів керування приводами AUMA з керуванням від майстерстанції 
по цифровим шинам. Виконавчі засоби інтегрують приводи в процес керування.
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ПРИЛАД ІМПЕКС АВТОМАТИЗАЦІЯ, ТОВ
вул. Автотранспортна, 4
Київ, 02088, Україна
тел.: (044) 247 0886; факс: (044) 581 6459
e-mail: pia@pia.kiev.ua
www.pia.kiev.ua

Розробка та впровадження систем контролю та керування (АСУ) та систем 
протиаварійного захисту (ПАЗ).

Комплексні поставки приладів КВПіА, запірної арматури, рукавів.
Технічне обслуговування обладнання.
Підприємство є:
•	 авторизованим системним інтегратором YOKOGAWA (Японія); 
•	 офіційним дистриб’ютором: YOKOGAWA (Японія), VEGA (Німеччина), АВВ (Швеція), 

Brunnbauer (Німеччина), Danfoss (Данія), Matec (Італія).

ПРОМНЕФТЬ, ТОВ
просп. Комсомольский, 34, оф. 209
Пермь, 614990, Россия
тел.: +7 342 219 6020; факс: +7 342 212 9765
e-mail: info@prom-neft.ru
www.prom-neft.ru

Компанія «ПромНефть» спеціалізується на комплексному постачанні обладнання 
(російського походження) для механізованого способу видобутку нафти і ремонту 
нафтових свердловин. Серед наших клієнтів багато російських і зарубіжних нафтових 
компаній.

ПРОМПРИБОР, ТОВ
пров. Пластичний, 9, оф. 6
Харків, 61177, Україна
тел.: (057) 759 7713; факс: (057) 376 7718
e-mail: trkip@ukr.net
www.prompribor.com.ua

ТОВ «Промприбор» — провідна українська компанія, діяльність якої спрямована 
на комплексне забезпечення підприємств КВПіА. Постачання приладів для вимірювання 
та контролю тиску, рівня, температур і витрати; механізмів виконавчих МЭО; реєструю-
чих приладів; сигналізаторів газу; автоматики; метрологічного обладнання.

Ексклюзивний представник ЗАТ «ПО фізтех», м. Томськ — виробництво манометрів 
технічних, електроконтактних, вибухозахищених та ін.

ПРОФІТ, Видавничий Дім, ТОВ 
тел.: (044) 537 1996
e-mail: info@aworld.com.ua
www.automationworld.com.ua

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

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

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

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

www.ukroil.com.ua

Науково-технічний центр «Псіхєя» — один з провідних експертів нафтогазового ринку 
України. Більш ніж 15-річний досвід роботи, наявність наукової і інформаційної бази, 
а також висока кваліфікація фахівців дозволяє надавати широкий спектр консалтингових 
послуг і здійснювати точні прогнози розвитку ринків газу, нафти і нафтопродуктів.

НТЦ «Псіхєя» — видавець тижневиків «ТЕРМІНАЛ: нафтовий огляд» та «НАфТО-
ПРОДУКТИ». Наші інтернет-ресурси: www.oilreview.kiev.ua, www.ukroil.com.ua

РАДМІРТЕХ, Спільне підприємство у формі ТОВ
вул. Академіка Павлова, 271

Харків, 61054, Україна
тел./факс: (057) 717 2876, тел.: (057) 717 1778

e-mail: radmirtech@niiri.kharkov.com
www.radmirtech.com.ua

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

Здійснює:
•	 розробку, виробництво, продаж, повірку, сервісне обслуговування коректорів 

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

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

•	 диспетчеризацію об’єктів газо- та теплопостачання різних рівнів — від підпри-
ємства до міста.

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

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

www.region.if.ua

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

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

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

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

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 встанов-
лення обладнання, гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Серед наших замовників — підприємства харчової, хімічної, нафто–хімічної, газової, 
деревообробної та інших галузей виробництва.

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

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

характеристики системи проходки Roxtec: 
•		герметичність	(захист	від	води,	газу,	пилу,	гризунів,	комах);
•		захист	від	вогню;
•		захист	від	вибуху	та	тиску;
•		вібростійкість,	звуко-	та	теплоізоляція;
•		захист	від	електромагнітних	та	радіоперешкод.
Вся продукція сертифікована в Україні!

САТУРН ДЕЙТА ІНТЕРНЕШЕНЛ, Компанія
вул. Борщагівська, 125

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

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

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

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

Реалізовані проекти:
•	 побудова інформаційних систем та мереж (СКС, ЛОМ, ЦОД, системи контролю 

доступу, відеоспостереження) багатьох провідних підприємств України, ряду 
державних установ, міжнародних підприємств та організацій, включаючи ПАТ 
«Укртелеком», СП «Утел», компанії «МТС Україна», які були реалізовані компанією 
«ВІТ», що входить в холдинг «Saturn Data International»;

•	 комплексні системи управління технологічними процесами ряду підприємств 
груп ТОВ «Метінвест холдинг», ТОВ «Смарт-холдинг», НАК «Нафтогаз України»,  
енергетики та інших галузей промисловості;

•	 системи гучномовного зв’язку Industronic в рамках Евро-2012: міжнародних 
аеропортів Києва, харкова, Донецька, Львова, та ряду підприємств промисловості;

•	 поставка захисних транспортних кейсів класу захисту IP67, захищених ноутбуків і 
моніторів, планшетних та кишенькових промислових комп’ютерів;

•	 впровадження алкотестерів Dräger в підрозділи ДАІ МВС України, підрозділи МОЗ 
та на підприємствах промисловості.

СВ АЛЬТЕРА, ТОВ
бульв. І. Лепсе, 4

Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 496 1888
факс: (044) 496 1818

e-mail: office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

Компанія «СВ Альтера» пропонує споживачам повний комплекс рішень щодо 
автоматизації технологічних процесів, передачі та розподілу електроенергії.

Компанія надає технічну та інформаційну підтримку. Обладнання сертифіковане. 
Мережа дочірніх представництв по всій Україні.
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СЕЛТОН, ТОВ
вул. Круглоуніверситетська, 22
Київ, 01024, Україна
тел.: (044) 244 9733
факс: (044) 244 9734
e-mail: info@selton.com.ua
www.selton.com.ua

Компанія «Селтон» є виробником промислових фільтрів і фільтрувальної техніки для 
очищення неагресивних рідин і газів від зважених в них рідиннофазних компонентів 
і твердотільних домішок.

Провідним напрямком діяльності є виробництво промислових фільтрів для 
очищення:

•	природного	газу;
•	зрідженого	газу;
•	повітря	для	промислових	і	побутових	потреб;
•	світлих	і	темних	нафтопродуктів;
•	технологічних	та	стічних	вод.
Іншим напрямком діяльності компанії є виробництво однокартриджних газових 

фільтрів в повній комплектації і блоків управління станом потоків газу: газорегуляторних 
пунктів, блоків редукування і т. п.

Компанія пройшла сертифікацію на предмет відповідності вимогам стандарту 
ISO 9001:2008. Сертифікація проведена німецькою компанією TUV Rheinland InterCert.

СЛАНТ, ТОВ, Видавництво
а/я 61
Москва, 125424, Россия
тел.: +7 (499) 192 5597
факс: +7 (499) 192 6439
e-mail: adv@slant.ru
www.slant.ru 

Видавництво «СЛАНТ» видає довідники (у друкованій та електронній версіях): 
щомісячне видання «НЕфТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Бюллетень цен» та адресно-
інформаційний щорічний довідник «НЕфТЕГАЗ-ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА-ОБОРУДОВАНИЕ. 
Россия и страны СНГ».

СМІТ СЕРВІСЕЗ ЮКРЕЙН, TOB
вул. Лісна, 9
смт. Диканька
Полтавська обл., Україна
тел./факс: (05351) 9 13 58
www.slb.com

Підрозділ Smith BITS компанії «Шлюмберже» — провідний постачальник 
високотехнологічного обладнання та сервісних послуг на ринку нафтогазової галузі на 
території України, Росії та інших країн СНД. Smith Bits — світовий лідер з виробництва 
PDC, шарошкових та імпрегнованих доліт, а також сучасного програмного забезпечення 
з моделювання процесу буріння і проектуванню бурових доліт. Більш детальна 
інформація — на стенді компанії.   

СМІТ ЮКРЕЙН, ДП
вул. Фрунзе, 225, оф. 203

Полтава, 36008, Україна
тел.: (0532) 50 9663 
факс: (0532) 50 6363

e-mail: reception@smithea.com.ua
anikonenko@smithea.com.ua

www.integra-su.com.ua

ДП «Сміт Юкрейн» працює на ринку України з 2005 року. Здійснює поставки 
нафтогазового обладнання і надає наступні послуги:

•		буріння	та	капітальний	ремонт	свердловин;
•		інтегроване	управління	проектами	(IPM);
•		долотний	сервіс;
•		відбір	керну;
•		оренда	вибійних	двигунів,	турбобурів,	ясів	та	іншого	обладнання;
•		похило-скероване	буріння;
•		ремонтно-ізоляційні	роботи	в	свердловинах.
Представляє на території України групу компаній «Інтегра» (Росія), Науково-

виробниче підприємство «Бурінтех» (Росія) та ТОВ «НефтеПрогрессЦентр» (Росія).

СОВРЕМЕННАЯ АЗС, Інформаційно-
аналітичне видання

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

e-mail: subscription@upeco.com
www.sovazs.com

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ, ТОВ
ул. Заводская, 14-Б

Щелково, Московская обл.
141101, Россия

тел.: +7 (495) 775 5522
факс: +7 (495) 775 1888
e-mail: info@russteels.ru

www.russteels.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ — одна з найбільших торгово-виробничих 
компаній російського ринку нержавіючого металопрокату. Ми пропонуємо більше 
3000  найменувань продукції з нержавіючої сталі: труби нержавіючі безшовні, 
труби зварні круглі та профільні, трубопровідна арматура і фітинги для харчової та 
нафтохімічної промисловості, листовий та сортовий прокат, арматура для харчової 
промисловості та ін.
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СПІЛКА БУРОВИКІВ УКРАЇНИ
вул. Анрі Барбюса, 9
Київ, 02192, Україна
тел.: (095) 807 6685, (097) 489 7357, (044) 515 7695
e-mail: burinnja@ukr.net, vdovichenkoai@gmail.com
www.burinnja.com.ua

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

Виготовлення бурового обладнання, інструменту та приладів для буріння свердловин.
Підготовка фахівців бурової справи за міжнародними стандартами.

ТЕГАС, Промислова група 
ул. Московская, 77, оф. 211
Краснодар, Краснодарский край, 350072, Россия
тел.: +7 (861) 299 0909; факс: +7(861) 279 0609
e-mail: info@tegaz.ru
www.tegas.ru

Промислова група «ТЕГАС» є провідним виробником компресорної техніки і газо-
розподільного обладнання. Виготовляє азотні станції типу СДА, НДА. Випускаються 
установки в різних варіантах виконання: в цеховому виконанні, пересувні азотні станції 
на шасі КАМАЗ, УРАЛ, МЗКТ, в блочно-модульному виконанні, на полозках.

ТЕНДЕР, МП
а/с 53, Київ, 03065, Україна
тел.: (050) 384 6874; факс: (044) 408 7844
e-mail: tender_kiev@mail.ru
www.tndi.kiev.ua

З 1996 р. на інформаційно-рекламному ринку України. Видавець спеціалізованих 
щорічних каталогів (підприємства, продукція, послуги):

•		з	1998	р.	—	«Энергетика	и	Электротехника.	Украина»;
•		з	2002	р.	—	«Инженерные	системы.	Украина»;
•		з	2002	р.	—	«КИПиА.	Украина»;
•		з	2011	р.	—	«Энергосбережение.	Украина».
Каталоги комплектуються CD-диском (детальний опис діяльності українських 

підприємств і представництв в Україні іноземних підприємств; опис продукції 
українських підприємств та ін.).

ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ, ТОВ 
вул. Академіка Туполева, 16
Київ, 04128, Україна
тел.: (044) 239 1200; факс: (044) 239 1201
e-mail: tek@tek.com.ua
www.tek.com.ua

Розробка та впровадження технологічних рішень в нафтогазовому комплексі: 
будівництво, реконструкція, модернізація, розробка та впровадження комплексних 
систем автоматизації та безпеки об’єктів ПЕК. Виконання вишукувальних, діагностичних 
робіт, оцінка стану магістральних трубопроводів та нафтогазового обладнання. 

ТЕПЛОПРИБОР/УКРТЕХПРИЛАД, ТД
вул. Харківське шосе, 145

Київ, 02121, Україна 
тел./факс: (044) 230 0552 (багатоканальний)

e-mail: pribor@ukrteh.kiev.ua
www.teplopribor.ru

ВАТ «Теплоприбор» більш ніж 50 років виробляє продукцію промислового та спе-
ціального призначення: сигналізатори рівня, рівнеміри, прилади контролю тиску. 
Система якості ISO-9001-2001. Основний постачальник продукції КВПіА для «Газпром», 
«Роснефть», «Лукойл», «ТНК-ВР» та ін. 

Офіційним представником ВАТ «Теплоприбор» в Україні є компанія ЗАО «Укртех-
прилад ТД».

ТЕРМІНАЛ: НАФТОВИЙ ОГЛЯД, Журнал 
вул. Фрунзе, 40-Г, пов. 2

Київ, 04080, Україна
тел.: (044) 224 6839
факс: (044) 234 6847

e-mail: oil@ukroil.com.ua
www.oilreview.kiev.ua

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

ТЕХКОМПЛЕКТ-КИЇВ, ДП
вул. В.Хвойки, 21, оф. 620

Київ, 04655, Україна
тел.: (044) 586 5320
факс: (044) 586 5321

e-mail: tk-kiev@tk-kiev.com.ua
www.tk-kiev.com.ua

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
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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), Flowrox 
(фінляндія), Vexve (фінляндія), Valpres (Італія).

ТРІАДА, ІВП, ТОВ
вул. Конева, 4
Харків, 61052, Україна
тел.: (057) 763 1460
факс: (057) 763 0098
e-mail: office@ipp-triada.com.ua
www.ipp-triada.com.ua

ТОВ «ІВП ТРІАДА» пропонує комплексні рішення і їх впровадження в області 
автоматизації технологічних процесів:

•	 автоматизовані системи управління (РСУ, ПЛК, ПАЗ);
•	 інформаційні технології для промисловості;
•	 КІП;
•	 проектування, постачання, монтаж, налагодження;
•	 розробка основних технологічних проектів і нормативних актів.
ІВП ТРІАДА має сертифікат відповідності стандарту ISO 9001:2008 Системи 

управління якістю.

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 

www.tubes-international.com.ua

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. п.

ТЯЖПРОМАРМАТУРА, ЗАТ
ул. Некрасова, 60

Алексин, Тульская обл., 301368, Россия
тел.: +7 (48753) 4 66 75
факс: +7 (48753) 2 71 20

e-mail: office@aztpa.ru
www.aztpa.ru 

ЗАТ «Тяжпромарматура» виробляє ТПА для нафтової і газової промисловості, 
а також високотехнологічну арматуру для АЕС та ТЕЦ.

Постійними замовниками продукції є найбільші об’єкти ПЕК України: Газпром, 
Транснефть, Росатом та ін.

Система менеджменту якості підприємства сертифікована на відповідність стан-
дартам ISO 9001:2008, ДСТУ ISO 9001-2008. З 1997 року ЗАТ «Тяжпромарматура» володіє 
ліцензією АНІ на використання Офіційної Монограми API®.

УКРАВТОГАЗ, ДП Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України»

вул. Григоровича–Барського, 2
Київ, 03134, Україна
тел.: (044) 461 2811

тел./факс: (044) 461 2868
e-mail: main.uag@naftogaz.net

www.ukravtogaz.com

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



НАФТА та ГАЗ® 2012OIL & GAS® 2012 6968

У
К

Р

У
К

Р

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

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

УКРГАЗ-СЕРВІС, СК, ПрАТ 
просп. Науки, 39, к. 19
Київ, 03028, Україна
тел.: (044) 592 7739
факс: (044) 524 0338
e-mail: ukrgazservice@voliacable.com 

Продаж, монтаж та установка контрольно-вимірювальних приладів.

УКРГАЗВИДОБУВАННЯ, ДК 
Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
вул. Кудрявська, 26/28
Київ, 04053, Україна
тел./факс: (044) 461 2994
e-mail: press@gasdob.com.ua 
www.ugv.com.ua 

Дочірня компанія «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» — вертикально 
інтегрована компанія з замкнутим циклом виробництва — від пошуку до розвідки 
родовищ нафти і газу, їх розробки та видобутку до транспортування, переробки 
вуглеводневої сировини і реалізації нафтопродуктів через власну мережу АЗС. 

У 2011 році ДК «Укргазвидобування» видобула 14,9 млрд куб. м, 75% видобутку газу 
в Україні.

УКРГАЗКОМПЛЕКТ, ПТК, ТОВ 
вул. Амурська, 4, корп. 3
Київ, Україна
тел.: (044) 494 0931
факс: (044) 494 0933
e-mail: оffice@ukrgazkom.com.ua
www.ukrgazkom.com.ua

Офіційний дистриб’ютор компанії Pietro Fiorentini в Україні. Продаж та обслуго-
вування регуляторів тиску газу, фільтрів газу, кульових кранів, виробництво ШП, ШГРП 
та ПШГМ.

УКРНАФТА, ПАТ
пров. Нестеровський, 3-5

Київ, 04053, Україна
тел.: (044) 503 0386
факс: (044) 503 0389

e-mail: press@ukrnafta.com
www.ukrnafta.com

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

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

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

e-mail: ungr7@ukr.net

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

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

УКРТАТНАФТА, ПАТ 
вул. Свіштовська, 3

Кременчук, Полтавська обл.
39610, Україна

тел.: (0536) 768 516, (0536) 761 040
факс: (0536) 761 184, (0536) 761 183

e-mail: pobox@ukrtatnafta.com 
www.ukrtatnafta.com

www.energy-95.com

Лідер вітчизняної нафтопереробки — «Транснаціональна фінансово-промислова 
нафтова компанія «Укртатнафта» виробляє та реалізує різноманітний асортимент 
нафтопродуктів високої якості, у тому числі екологічно чисті не етильовані бензини 
марок А-80, А-92-Євро, А-95-Євро, літнє, зимове та арктичне дизельне паливо, паливо 
з підвищеними експлуатаційними характеристиками Energy, при виробництві якого 
використовується комплект присадок компанії BASF (всі бензини й дизельне паливо 
відповідають Євро-4), авіаційне паливо, різні види масел, скраплені гази, нафтові 
розчинники, мазут, сірка, усього більше 60 найменувань.
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УКРТРАНСГАЗ, Дочірня компанія 
ПАТ «НАК «Нафтогаз України»
Кловський узвіз, 9/1
Київ, 01021, Україна
тел.: (044) 254 3154
факс: (044) 461 2095
e-mail: ukrtransgas.utg@naftogaz.net
www.utg.ua

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

УКРТРАНСНАФТА, ПАТ
вул. Кутузова, 18/7
Київ, 01133, Україна 
тел.: (044) 201 5776, (044) 201 5701
факс: (044) 201 5778
e-mail: office@ukrtransnafta.com
www.ukrtransnafta.com

ПАТ «Укртранснафта» — національний оператор магістральних нафтопроводів 
(МН) України. Забезпечує постачання нафти на НПЗ України та її транзит до країн ЄС.

Мережа МН України: загальна довжина 4766 км; пропускна спроможність — 
114,5 млн. т нафти на рік (на вході); 56,3 млн. т (на виході); 51 НПС; резервуарний парк 
понад 1 млн. м³, комплекс технологічних і електротехнічних споруд.

Товариство володіє Морським нафтовим терміналом «Південний», який може 
приймати танкери дедвейтом до 150 тис. т з максимальною усадкою 13,8 м.

Всі магістральні нафтопроводи Товариства підтримуються в технічно справному 
стані, який забезпечує безумовне виконання контрактів з транспортування нафти.

УКРТРУБОІЗОЛ, НВП
вул. Заводська, 2
смт. Меліоративне, Новомосковський р-н
Дніпропетровська обл., 51217, Україна
тел.: (056) 736 2475
тел./факс: (056) 736 2564
e-mail: office@uti.ua
www.ukrtruboizol.com

•		Зовнішня	ізоляція	труб	поліетиленом,	поліуретаном;
•		Внутрішня	антикорозійна	і	гладка	епоксидна	ізоляція	труб;
•		Відновлення	та	ізоляція	труб,	що	були	у	вжитку;
•		Розробка	та	виготовлення	ліній	ізоляції	та	обладнання	для	цих	технологій;
•		Поставка	труб	і	комплектуючих	матеріалів.

ФАКЕЛ, ПАТ 
Промвузол, Фастів, 08500, Україна

тел.: (04565) 66 760; факс: (04565) 66 762
e-mail: info@fakel.ua

www.fakel.ua

ПАТ «факел» спеціалізується на випуску промислового устаткування, призначеного 
для застосування у технологічних процесах транспортування, переробки нафти та 
газу, і зараз є одним з найбільших підприємств з випуску продукції для нафтогазового 
комплексу України та країн СНД.

  Основні види продукції ПАТ «факел»:
•	 підігрівачі газу ПГ-5, ПГ-10, ПТПГ-30;
•	 АГРС-5, АГРС-10, АГРС-30;
•	 МАГРС продуктивністю до 300 000 м3/год;
•	 автоматичні одоризатори газу;
•	 фільтри-сепаратори газу;
•	 камери запуску та прийому очисних пристроїв і засобів діагностики нафто- 

і газопроводів;
•	 теплообмінники-регенератори трубчасті для агрегатів ГТ-750-6, ГТК-10.
На підприємстві діє система менеджменту якості відповідно до міжнародного 

стандарту ISO 9001: 2008.

ФОЙТ ТУРБО Сп. з о.о., Представництво 
вул. В. Хвойки, 21, оф. 602

Київ, 04655, Україна
тел.: (044) 581 4761; факс: (044) 581 4760

e-mail: vadim.ivanov@voith.com
www.ukraine.voithturbo.com.ua

www.voithturbo.com

Продукція концерну VOITH забезпечує надійну передачу енергії та управління 
продуктивністю компресорів, насосів, вентиляторів та ін. машин.

На найбільших у світі теплових, атомних та гідроелектростанціях, компресорних та 
насосних станціях, магістральних трубопроводах, терміналах нафти та зрідженого газу, 
нафтопереробних заводах та морських платформах використовуються вироблені VOITH:

•	 гідромуфти та гідротрансформатори;
•	 редуктори, турбіни, генератори; 
•	 еластичні та муфти граничного моменту;           
•	 системи автоматичного управління.

ФОТОНІКА, Науково-виробниче 
та комерційне підприємство, ТОВ

просп. Героїв Сталінграду, 10-А, корп. 4, кв. 76
Київ, 04210, Україна 

тел./факс: (044) 485 1102, (044) 485 1103
e-mail: info@fotonika.kiev.ua

www.fotonika.kiev.ua, www.smc-pneumatik.ru

Постачання, гарантійне та післягарантійне обслуговування:
•	 контрольно-вимірювальної апаратури та засобів автоматизації виробництва 

групи компаній «Endress+Hauser», Німеччина;
•	 пневматичного обладнання виробництва компанії SMC Corporation, Японія.
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ХЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАЇНА, ТОВ
вул. Миколи Грінченка, 4
БЦ «Горизонт Парк», Київ, 03680, Україна 
тел.: (067) 407 6017, (044) 391 5932
факс: (044) 391 5932
e-mail: andrey.minyailo@hoerbiger.com
www.hoerbiger.com

Компанія HOERBIGER більше 100 років утримує провідну позицію на ринку 
компресорних технологій. Продукція HOERBIGER — це компресорні клапани, зворотні 
клапани, ущільнювальні і маслоз’ємні сальники, поршневі кільця, а також комплектуючі 
до них. Окремим напрямком компанії є комплексна модернізація і автоматизація про-
мислових компресорних установок, що дозволяє досягти підвищення економічності, 
ефективності та безпечності. Системи ReciepCOM, HydroCOM, X-COM.

ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
ГОУ ВПО

ул. Рабфаковская, 34
Иваново, 153003, Россия
тел.: +7 (4932) 269 935, +7 (4932) 412 542
факс: +7 (4932) 385 701
e-mail: bjd@ispu.ru
www.transform.ru/diagnostika.shtml
www.transform.ru/contact.shtml

Центр проектирования и повышения надежности электрооборудования (Центр 
з проектування і підвищення надійності електрообладнання) успішно займається 
розробкою та впровадженням комп’ютерних систем оцінки стану електротехнічного 
обладнання. Розроблені програмні комплекси на основі системи «Диагностика+» 
впроваджені та експлуатуються в цілому ряді енергетичних компаній Росії, Білорусії, 
Казахстану та України.

ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ, Державне акціонерне 
товариство, ПАТ 
вул. Кірова, 52
Сімферополь, Крим
95000, Україна 
тел.: (0652) 523 458
факс: (0652) 523 434
e-mail: office@gas.crimea.ua
www.blackseagas.com

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

ШЕЛЬФ, НВК, ТОВ
вул. Радянська, 5 

Дебальцеве, Донецька обл.
84700, Україна 

тел./факс: (06249) 23 838
(06249) 24 863

тел.: (067) 694 4445 
e-mail: shelf@shelf.ua 

www.shelf.ua 

Основними видами діяльності ТОВ «Науково-виробнича компанія «Шельф» є: 
•	 виробництво паливороздавальних колонок (бензин, дизельне паливо), газороз-

давальних колонок (пропан-бутан, метан), комбінованих (бензин, дизельне 
паливо, пропан), маслороздавальних колонок; 

•	 виробництво ємностей для пропан-бутану; 
•	 обладнання для АГНКС; 
•	 обладнання для АГЗС; 
•	 обладнання для АЗС та нафтобаз; 
•	 монтаж, пуск і налагодження устаткування, сервісне і гарантійне обслуговування.
На сьогодні випускається 78 моделей паливо-, газо- і маслороздавальних колонок.

ШЛЮМБЕРЖЕ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА, ТОВ
пров. Бехтерівський, 4-В, пов. 3

Київ, 04053, Україна
тел.: (044) 596 5000
факс: (044) 596 5595

e-mail: info.kiev@slb.com
www.slb.com

Компанія Шлюмберже є сервісним лідером у нафтогазовій галузі. Нам довіряють 
компанії з усього світу завдяки забезпеченню чудових результатів та кращого 
надання сервісу з розвідки та експлуатації. Під час робіт на свердловинах та завдяки 
дослідницькому і інженерно-технологічному обладнанню компанії Шлюмберже, ми 
працюємо над покращенням якості продукції, послуг та рішень для оптимізації роботи 
клієнта безпечним та екологічним способом.

ЭКСПОЗИЦИЯ НЕФТЬ ГАЗ
просп. Мира, 3/14, оф. 145

Набережные Челны
Республика Татарстан

423809, Россия
тел.: +7 (8552) 38 5126

e-mail: dima@expoz.ru
www.runeft.ru

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

Наклад журналу — 10 000 екземплярів. Журнал розповсюджується за підпискою 
і на виставках Рф та СНД.
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ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД, ТОВ
ул. Пожарского, 8
Лысьва, Пермский край
618911, Россия
тел./факс: +7 (495) 411 7757
e-mail: office@ngs-privod.ru
www.ngs-privod.ru

ТОВ «Электротяжмаш-Привод» виробляє електрогенеруюче обладнання малої та 
середньої потужності, гідрогенератори середньої потужності; забезпечує розробку 
і постачання нового обладнання для видобутку, транспортування нафти і газу, атомної 
галузі.

Підприємство випускає понад 1500 найменувань електричних машин і апаратури 
управління, в тому числі нові моделі асинхронних вертикальних двигунів для приводу 
головних циркуляційних насосів.

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, 
Обладнання, Геологія, автоматизація, Екологія, Освіта, Класифікатор товарів і послуг 
НГК.

ЮСЕЙС СА, Представництво в Україні
вул. Глибочицька, 40
Київ, 04050, Україна
тел./факс: (044) 500 8357
e-mail: marketing@useissa.ch
www.useissa.ch

•	 Висококваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи в нафтогазовій 
промисловості на території України та країн ближнього зарубіжжя; 

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

•	 Сервісні послуги з капітального ремонту свердловин;
•	 Сервісні послуги з відбору керну;
•	 Інженерний супровід та консалтинг при бурінні свердловин.

перелік еспонентів За номенклатурою
Розвідка нафтових та газових родовищ
DFXK НАфТОМАШ&ТЕхНІКС УКРАїНА-КИТАй
DIAMENT OIL & GAS EXPLORATION 
ENI
FUGRO OCEANSISMICA
GREATWALL DRILLING COMPANY
GRUP SERVICII PETROLIERE 
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO.
TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.
TRISKEL ENERGY CONSULTANCY 
БУРОВА ТЕхНІКА
ВЕЗЕРфОРД
ВЕЛТЭК ОйЛфИЛД СЕРВИСЕС
ВІКОІЛ ЛТД
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
НАДРА
НАфТОГАЗ УКРАїНИ
ПЕРВЫй БУРОВОй ПОРТАЛ
РЕГІОН
СПІЛКА БУРОВИКІВ УКРАїНИ
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ
УКРНАфТОГАЗРЕМОНТ
хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА
ЧОРНОМОРНАфТОГАЗ
ШЛЮМБЕРЖЕ СЕРВІСЕЗ УКРАїНА
ЮСЕйС СА

Технології буріння
DFXK НАфТОМАШ&ТЕхНІКС УКРАїНА-КИТАй
ENI
GREATWALL DRILLING COMPANY
GRUP SERVICII PETROLIERE 
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. 
TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.
БУРОВА ТЕхНІКА
ВЕЗЕРфОРД
ВЕЛТЭК ОйЛфИЛД СЕРВИСЕС
ДІ-ПІ СЕРВІС
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
НАфТОГАЗ УКРАїНИ
ПЕРВЫй БУРОВОй ПОРТАЛ
РЕГІОН
СМІТ ЮКРЕйН
СПІЛКА БУРОВИКІВ УКРАїНИ
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ
ШЛЮМБЕРЖЕ СЕРВІСЕЗ УКРАїНА

Розробка морських і сухопутних 
нафтогазових родовищ
DFXK НАфТОМАШ&ТЕхНІКС УКРАїНА-КИТАй 
ENI
FUGRO OCEANSISMICA
GREATWALL DRILLING COMPANY
RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. 
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO.
TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.
TRISKEL ENERGY CONSULTANCY 
БУРОВА ТЕхНІКА
ВЕЗЕРфОРД

ВЕЛТЭК ОйЛфИЛД СЕРВИСЕС
ГЕНЕРАЦИЯ
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
НАДРА
НАфТОГАЗ УКРАїНИ
РЕГІОН
СПІЛКА БУРОВИКІВ УКРАїНИ
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ
ШЛЮМБЕРЖЕ СЕРВІСЕЗ УКРАїНА
ЮСЕйС СА

Підготовка та переробка природного 
газу та конденсату
ENI
HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
HEAT-GAZGEP KFT. 
SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. 
ЕНЕРГООБЛІК
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
МІКРОЛ
НАфТОГАЗ УКРАїНИ
РОБІКОН
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ
хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА
ЧОРНОМОРНАфТОГАЗ

Зберігання природного газу
ENI
HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
HEAT-GAZGEP KFT. 
TRISKEL ENERGY CONSULTANCY
ЕНЕРГООБЛІК
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
МІКРОЛ
НАфТОГАЗ УКРАїНИ
РОБІКОН
УКРТРАНСГАЗ
хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА
ЧОРНОМОРНАфТОГАЗ

Розподіл природного газу, газові мережі
ENI
HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
HEAT-GAZGEP KFT. 
SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
АРСЕНАЛ
БТК ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
ЕНЕРГООБЛІК
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
ІТАЛГАЗ
МІКРОЛ
НАфТОГАЗ УКРАїНИ
РОБІКОН
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 
УКРГАЗКОМПЛЕКТ
хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА



НАФТА та ГАЗ® 2012OIL & GAS® 2012 7776

У
К

Р

У
К

Р
Магістральний транспорт природного 
газу та нафти
ENI
АРСЕНАЛ
ВАЛІДУС УКРАїНА
ЕНЕРГООБЛІК
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
МІКРОЛ
НАфТОГАЗ УКРАїНИ
ОДЕСЬКИй ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИх МАТЕРІАЛІВ
РОБІКОН
УКРТРАНСГАЗ
УКРТРАНСНАфТА
хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА
ЧОРНОМОРНАфТОГАЗ

Трубопровідна та запірна арматура — 
експлуатація, обслуговування і ремонт
ENI 
GRUP SERVICII PETROLIERE
TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.
БТК ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
ВАЛІДУС УКРАїНА
ГЗ ЕЛЕКТРОПРИВІД-УКРАїНА
ЕНЕРПРОф
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
ІТАЛГАЗ
ІТО
КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
КОНЦЕРН УКРРОСМЕТАЛ
КОУТЕКС ТД
НАфТОГАЗ УКРАїНИ
НОВ ОйЛфИЛД СЕРВИСЕЗ ВОСТОК
ОДЕСЬКИй ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИх МАТЕРІАЛІВ
ПРИВОДЫ АУМА
ПРИЛАД ІМПЕКС АВТОМАТИЗАЦІЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 
ТЕхПРИЛАД
ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ
ТЯЖПРОМАРМАТУРА
УКРГАЗКОМПЛЕКТ
УКРТРУБОІЗОЛ
хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА
ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД

Діагностика, дослідження, безпека
ENI
FUGRO OCEANSISMICA
GREATWALL DRILLING COMPANY
TRISKEL ENERGY CONSULTANCY 
ВІКОІЛ ЛТД
ДІА-ТЕСТ
ЕКНІС-УКРАїНА
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
МІКРОЛ
НАфТОГАЗ УКРАїНИ
ОРІОН
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ
ТЕхНОТЕК
УКРТРАНСГАЗ
хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА

Обладнання для нафтогазової 
промисловості
DFXK НАфТОМАШ&ТЕхНІКС УКРАїНА-КИТАй
ENI
GREATWALL DRILLING COMPANY
GRUP SERVICII PETROLIERE
HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
HEAT-GAZGEP KFT. 
KROHNE
NATIONAL OILWELL VARCO, DRECO ENERGY SERVICES ULC
RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. 
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO.
SYSTEC CONTROLS GMBH
TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.
АЛЬфА-ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ
БТК ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
БУРОВА ТЕхНІКА
ВАЛІДУС УКРАїНА
ВЕЗЕРфОРД
ВОЛГАБУРМАШ
ВЭЛАН
ГЕНЕРАЦИЯ
ГЕОТРОН
ГЗ ЕЛЕКТРОПРИВІД-УКРАїНА
ГІДРОМАШ
ГРАПА-УКРАїНА
ГРУНДфОС УКРАїНА
ДІ-ПІ СЕРВІС
ЕКНІС-УКРАїНА
ЕЛЕМЕР-УКРАїНА
ЕНЕРГООБЛІК
ЕНЕРПРОф
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ
ІТАЛГАЗ
ІТО
КЕРхЕР
КОНЦЕРН УКРРОСМЕТАЛ
КОТРИС
КУРС, НВП
МІКРОЛ
МОТОР СІЧ
НАДРА
НОВ ОйЛфИЛД СЕРВИСЕЗ ВОСТОК
ОВЕН ВО
ОДЕСЬКИй ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИх МАТЕРІАЛІВ
ОРІОН
ОРМА-ОЛІМП
ПАйЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ
ПРИВОДЫ АУМА
ПРИЛАД ІМПЕКС АВТОМАТИЗАЦІЯ
ПРОМНЕфТЬ
ПРОМПРИБОР
РАДМІРТЕх 
РОБІКОН
РОКСТЕК УА
САТУРН ДЕйТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
СЕЛТОН
СМІТ СЕРВІСЕЗ ЮКРЕйН
СМІТ ЮКРЕйН
ТЕГАС
ТЕПЛОЕНЕРГОКОМПЛЕКТ 
ТЕПЛОПРИБОР/ УКРТЕхПРИЛАД

ТЕхКОМПЛЕКТ-КИїВ
ТЕхНОТЕК
ТРІАДА
ТУБЕС ІНТЕРНЕШНЛ
УКРГАЗКОМПЛЕКТ
УКРРОСМЕТАЛ
фАКЕЛ
фОйТ ТУРБО СП. З О.О.
фОТОНІКА
хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА
ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД

Контрольно-вимірювальні прилади
SYSTEC CONTROLS GMBH
ТЕхНОТЕК
УКРГАЗ-СЕРВІС

Переробка нафти
ENI 
HEAT-GAZGEP KFT. 
SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
ЕНЕРГООБЛІК
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
МІКРОЛ
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ
УКРТАТНАфТА
хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА

Нафтохімія і кінцевий продукт 
нафтогазової промисловості
ENI
HEAT-GAZGEP KFT. 
SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
ЕНЕРГООБЛІК
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
НАфТОГАЗ УКРАїНИ
РОБІКОН
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ
хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА

Системи екологічного контролю
ENI
FUGRO OCEANSISMICA
БУРОВА ТЕхНІКА
ВЕЗЕРфОРД
ЕКНІС-УКРАїНА
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
КАДОГАН ПЕТРОЛЕУМ ПЛК
НАфТОГАЗ УКРАїНИ
ОРІОН
ТРІАДА
хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА

Кабельно-провідникова продукція
ENI
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
РОЗУМНИй ДІМ
ТЕхКОМПЛЕКТ-КИїВ

Електроізоляційні матеріали 
та ізолятори
ENI
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
ТЕхКОМПЛЕКТ-КИїВ

Реалізація газу
ENI
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ

Реалізація нафтопродуктів
ENI
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
УКРТАТНАфТА

Підготовка кадрів відповідно 
до міжнародних стандартів
ENI
GRUP SERVICII PETROLIERE 
ВЕЗЕРфОРД
ІННОВАЦІйНА МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА 
РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА З ПІДПРИЄМСТВАМИ
НАфТАГАЗСТРАх
ПЕРВЫй БУРОВОй ПОРТАЛ
СПІЛКА БУРОВИКІВ УКРАїНИ

Послуги
ДЕРЖАВНИй ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИй БАНК УКРАїНИ
ДИНАСТІЯ

Організації та установи
АСОЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО АРМАТУРОБУДУВАННЯ УКРАїНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГІВЛІ США
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕхНІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАїНИ 
ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В УКРАїНІ ВІДДІЛ СПРИЯННЯ 
ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЯМ

Галузеві ЗМІ
CHIP NEWS УКРАИНА
OILMARKET
PETROFINDER
БІЗНЕС-ДОСЬЄ
ЕЛЕКТРИК. МІЖНАРОДНИй ЕЛЕКТРОТЕхНІЧНИй ЖУРНАЛ
ЕЛЕКТРОТЕМА
ЕНЕРГОБІЗНЕС
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАїНИ
КАСПІАН ЕНЕРДЖИ МІЖНАРОДНА МЕДІА ГРУПА
МИР АВТОМАТИЗАЦИИ
НАфТОПРОДУКТИ
НЕфТЕРЫНОК
НЕфТЬ И ГАЗ ЕВРАЗИЯ MEDIA & MARKETING SOLUTIONS 
ПСІхЄЯ 
СЛАНТ
СОВРЕМЕННАЯ АЗС
ТЕНДЕР
ТЕРМІНАЛ: НАфТОВИй ОГЛЯД
УКРАїНСЬКА ЕНЕРГЕТИКА
ЭКСПОЗИЦИЯ НЕфТЬ ГАЗ
ЭНЕРГОПОЛИТИКА. НЕфТЬ И ГАЗ
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ТОРГОВА МАРКА КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ ЕКСПОНЕНТ

ABB Швеція ЕКНІС-УКРАїНА
ACL Італія ІТАЛГАЗ
ADLINK TECHNOLOGIES INC Тайвань САТУРН ДЕйТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
AFFETTI Італія ГІДРОМАШ
ARCA REGLER Німеччина ІТО
ARI-ARMATUREN GMBH Німеччина ТЕхПРИЛАД
ASCO NUMATICS франція ІТО
AUMA Німеччина ПРИВОДЫ АУМА
BRANDT США НОВ ОйЛфИЛД СЕРВИСЕЗ ВОСТОК
BW TECHNOLOGIES Канада ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ
CASPIAN ENERGY Азербайджан КАСПІАН ЕНЕРДЖИ МІЖНАРОДНА МЕДІА ГРУПА
CEMP Італія ІТО
COAX Німеччина ІТО
CROSBY EUROPE Бельгія ЕНЕРПРОф
CSN Німеччина SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
CTE LTD Канада ПАйЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ
D&L OIL TOOLS США ПАйЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ
DE PALA Італія ІТАЛГАЗ
DELTAFLOW Німеччина SYSTEC CONTROLS GMBH
DELTAWAVE Німеччина SYSTEC CONTROLS GMBH
DESJOYAUX        франція ЕКОЛАйН
DIAMENT Польща DIAMENT OIL & GAS EXPLORATION 
DOA  S.R.L. Італія ВАЛІДУС УКРАїНА
DOWNHOLE CША, ОАЕ, 

Великобританія
НОВ ОйЛфИЛД СЕРВИСЕЗ ВОСТОК

DRÄGER Німеччина САТУРН ДЕйТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
DURAG Німеччина ТРІАДА
ELEKTROGAS Італія ІТАЛГАЗ
EMICO, NOAX LTD Корея ЕЛЕМЕР-УКРАїНА
ENDRESS+HAUSER Швейцарія фОТОНІКА
ENERGY Україна УКРТАТНАфТА
ENERPAC Нідерланди ЕНЕРПРОф
ENI Італія ENI
EXTECH INSTRUMENTS США ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ
FAB-COB Туреччина ВАЛІДУС УКРАїНА
FIORENTINI Італія ІТАЛГАЗ
FLOWROX фінляндія ТЕхПРИЛАД
FORBES MARSHALL PVT Індія ЕКНІС-УКРАїНА
G.M. INTERNATIONAL Італія ТРІАДА
GAS SOUZAN. IND. MANU. CO Іран ГСА-УКРАїНА
GENEBRE Іспанія ІТО
GIULIANI ANELLO Італія ІТАЛГАЗ
GRANT PRIDECO США НОВ ОйЛфИЛД СЕРВИСЕЗ ВОСТОК

ТОРГОВА МАРКА КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ ЕКСПОНЕНТ

GRUNDFOS Данія ГРУНДфОС УКРАїНА
GWDC Китай GREATWALL DRILLING COMPANY
HAFI Австрія HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
HOERBIGER Австрія хЬОРБІГЕР СЕРВІС УКРАїНА
INDUSTRONIC Німеччина САТУРН ДЕйТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
INTERTEC Німеччина ЕКНІС-УКРАїНА
J.D.NEUHAUS Німеччина ЕНЕРПРОф
JPR AQVA Польща ЕКОЛАйН
JS Китай DFXK НАфТОМАШ&ТЕхНІКС УКРАїНА-КИТАй
JS-DFXK Китай TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY
KÄRCHER Німеччина КЕРхЕР
KITO EUROPE Німеччина ЕНЕРПРОф
KLÖPPER-THERM Німеччина РОЗУМНИй ДІМ
KR Китай SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. 
KSR KUEBLER Німеччина ІТО
MAGNETROL INTERNATIONAL Бельгія ТРІАДА
MISSION США НОВ ОйЛфИЛД СЕРВИСЕЗ ВОСТОК
MODCON SYSTEMS Великобританія ТРІАДА
NADRA GROUP Україна НАДРА
PHOENIX CONTACT Німеччина САТУРН ДЕйТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
PIETRO FIORENTINI Італія УКРГАЗКОМПЛЕКТ
PIETRO FIORENTINI Італія ІТО
R GAS Україна РОБІКОН
R&M Швейцарія САТУРН ДЕйТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
RAVETTI S.R.L. Італія ВАЛІДУС УКРАїНА
RAYCHEM Німеччина ТЕхКОМПЛЕКТ-КИїВ
REKA КABLE фінляндія ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ
RG Китай RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
RITTAL Німеччина САТУРН ДЕйТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
ROTORK Великобританія ІТО
ROXTEC Швеція РОКСТЕК УА
SAMGAS Італія БТК ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
SEBAKMT Німеччина ДІА-ТЕСТ
SHENKAI Китай SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO.
SIEMENS Німеччина САТУРН ДЕйТА ІНТЕРНЕШЕНЛ
SIKA Німеччина ПРОМПРИБОР
SMC Японія фОТОНІКА
SMITH BITS США СМІТ СЕРВІСЕЗ ЮКРЕйН
STANLEY HYDRAULIC TOOLS США ВАЛІДУС УКРАїНА
STORE VAN Італія ВАЛІДУС УКРАїНА
SWISSFLUID Швейцарія ТЕхПРИЛАД
SYSTEC CONTROLS Німеччина SYSTEC CONTROLS GMBH
TORO DOWNHOLE TOOLS США ПАйЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ
TRUFLO США ІТО
TS COMPUTERS Росія САТУРН ДЕйТА ІНТЕРНЕШЕНЛ

перелік торгових марок
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ТОРГОВА МАРКА КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ ЕКСПОНЕНТ

TYCO ELECTRONICS США ТЕхКОМПЛЕКТ-КИїВ
TYCO THERMAL CONTROLS Бельгія ТЕхКОМПЛЕКТ-КИїВ
VALJAONICA BAKRA SEVOJNO A.D. Сербія МЕТРОМЕТТРЕйД
VALPRES Італія ТЕхПРИЛАД
VALVOSIDER S.R.L. Італія ТЕхПРИЛАД
VEXVE фінляндія ТЕхПРИЛАД
WALKER PILANA MAGNETICS Чехія ЕНЕРПРОф
WOMA Німеччина КЕРхЕР
WORKER Україна ОДЕСЬКИй ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИх МАТЕРІАЛІВ
WORLD OIL TOOLS Канада ПАйЛОТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНОЛОДЖІЗ
ZWICK ARMATUREN Німеччина ТЕхПРИЛАД
ВОЛГАБУРМАШ Росія ВОЛГАБУРМАШ
ВЭЛАН Росія ВЭЛАН
ГЕНЕРАЦИЯ Росія ГЕНЕРАЦИЯ
ГЗ ЕЛЕКТРОПРИВІД-УКРАїНА Росія ГЗ ЕЛЕКТРОПРИВІД-УКРАїНА
ГРАНД Росія ГРАПА-УКРАїНА
ЗОНД Україна КУРС, НВП
ИТСУ Україна РОБІКОН
ІТАЛГАЗ Україна ІТАЛГАЗ
КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕх Росія КОРТЕ-ГОРЭЛТЕх
КОУТЕКС Україна КОУТЕКС ТД
ЛИМАКО Росія ЕЛЕМЕР-УКРАїНА
МІКРОЛ Україна МІКРОЛ
ОВЕН Україна ОВЕН ВО
ОДГ Україна РОБІКОН
ОЗОМ Україна ОДЕСЬКИй ЗАВОД ОЗДОБЛЮВАЛЬНИх МАТЕРІАЛІВ
ОРЛЕКС Росія ЕЛЕМЕР-УКРАїНА
ПОВОЛЖСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕхНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Росія ЕЛЕМЕР-УКРАїНА
ПРИЗМА Україна АРСЕНАЛ
РОБИКОН Україна РОБІКОН
САМГАЗ Україна БТК ЦЕНТР КОМПЛЕКТ
СЕЛТОН Україна СЕЛТОН
ТЕхНО Росія ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ
ТЯЖПРОМАРМАТУРА Росія ТЯЖПРОМАРМАТУРА
УКРТАТНАфТА Україна УКРТАТНАфТА
УПЕТ Румунія ГЕНЕРАЦИЯ
УСБ-ф Україна РОБІКОН
фСГ Україна РОБІКОН
фТП Україна РОБІКОН
ЭКСПОКАБЕЛЬ Росія ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ
ЭКС-фОРМА Росія ЕКС-фОРМА
ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД Росія ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД
ЭЛЕМЕР Росія ЕЛЕМЕР-УКРАїНА
ЭМИС Росія ЕЛЕМЕР-УКРАїНА
ЭНАЛ Росія ЕЛЕМЕР-УКРАїНА

ЭТАЛОН Росія ЕТАЛОН УКРІНВЕСТ

InformatIon about exhIbItors
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LIst of exhIbItors aCCordIng to CountrIes

Austria
HAFI ENGINEERING & CONSULTING 

Azerbaijan
CASPIAN ENERGY INTERNATIONAL MEDIA GROUP

Canada
NATIONAL OILWELL VARCO, DRECO ENERGY SERVICES ULC

China
BEIJING ZHENWEI EXHIBITION CO.
DFXK UKRAINE-CHINA PETROLEUM MACHINERY&TECHNICS
GREATWALL DRILLING COMPANY
RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. 
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO.
TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.

Germany
CENTER TECH ARMATUREN GMBH
IIZ DR.-ING. BORIS FRENKEL
KETTLER GMBH
KROHNE
REINZ-DICHTUNGS GMBH
SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
SYSTEC CONTROLS GMBH

Great Britain
CADOGAN PETROLEUM PLC

Hungary
HEAT-GAZGEP KFT. 

Italy
ENI
FUGRO OCEANSISMICA

Korea
PETROFINDER

Malta
TRISKEL ENERGY CONSULTANCY LTD

Netherlands
ROSEN EUROPE B.V.

Poland
DIAMENT OIL & GAS EXPLORATION 

Romania
GRUP SERVICII PETROLIERE (GSP OFFSHORE)

Russia
CENTER OF DESIGNING AND ELECTRICAL 
EQUIPMENT PERFORMANCE INCREASING
ELECTROTYAZHMASH-PRIVOD
EX-FORMA
GENERATION
GEOTRON
KORTEM-GORELTEH
NOV OILFIELD SERVICES VOSTOK
OIL&GAS EURASIA MEDIA & MARKETING SOLUTIONS 
PRIWODY AUMA
PROMNEFT
SLANT
SPECIAL STEELS AND ALLOYS
TEGAS
THE OIL & GAS EXPOSITION MAGAZINE 
TYAZHPROMARMATURA
UKRGASPRODUCTION
VELAN
VOLGABURMASH
WELLTEC

Sweden
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES

Ukraine
ALPHA-GАZPROMCOMPLECT
ARSENAL
ASSOCIATION OF INDUSTRIAL ARMATURE 
ENGINEERING OF UKRAINE
BTK
BUROVA TECHNIKA
BUSINESS-DOSYE
CADOGAN PETROLEUM PLC
CHIP NEWS UKRAINE
CHORNOMORNAFTOGAZ
DIA-TEST
DP SERVICE
DYNASTY
ECOLINE

EKNIS-UKRAINE
ELECTRIC. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL MAGAZINE
ELECTROTEMA
ELEMER-UKRAINE
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND, 
TRADE AND INVESTMENT PROMOTION OFFICE
ENERGOBUSINESS
ENERGOUCHET
ENERGY POLICY. OIL &GAS
ENERPROF
ETALON UKRINVEST
FAKEL
FIRST DRILLING PORTAL
GEO WELL SERVICES
GIDROMASH
GRAPA UKRAINE
GRUNDFOS UKRAINE
GSA-UKRAINA
GZ ELEKTROPRYVID-UKRAINE
HOERBIGER SERVICE UKRAINE
HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE
INSTITUTE FOR RENEWABLE ENERGY AT NAS OF UKRAINE
INTELECTUALNI PROMYSLOVI SYSTEMY
ITALGAZ
IТО
KÄRCHER
KOTRIS
KOUTEX TH
KROHNE
KURS, PCF
KURS, SPE
METROMETTRADE
M-I SWACO UKRAINE
MICROL
MODERN PETROL STATION
MOTOR SICH
NADRA GROUP
NAFTAGAZSTRAKH
NAFTOGAZ OF UKRAINE
NAFTOPRODUKTY
NEFTERYNOK
ODESSA FACTORY FINISHING MATERIALS
OILMARKET
ORION
ORMA-OLIMP
OWEN
PHOTONIKA
PILOT DRILLING TECHNOLOGIES
POLITEH
POLTAVA PETROLEUM COMPANY (PPC)
PROFIT

PROMPRIBOR
PRYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
PSYCHEA 
RADMIRTECH 
REGION
ROBIKON
ROXTEC UA
ROZUMNYI DIM
SATURN DATA INTERNATIONAL
SCHLUMBERGER SERVICES UKRAINE
SELTON
SHELF
SMITH SERVICES UKRAINE
SMITH UKRAINE
STATE SCIENTIFIC AND TECHNICAL LIBRARY OF UKRAINE
SV ALTERA
TECHKOMPLEKT-KIEV
TECHNOTEK
TECHPRILAD
TENDER
TEPLOENERGOСOMPLEСT 
TEPLOPRIBOR/UKRTEHPRYLAD
TERMINAL: OIL REVIEW
THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE
TRIADA
TUBES INTERNATIONAL
U.S. COMMERCIAL SERVICE
UKRAINIAN ENERGY
UKRAUTOGAS
UKRGASTECH
UKRGAZ-SERVICE
UKRGAZKOMPLEKT
UKRNAFTA
UKRNAFTOGAZREMONT
UKRROSMETALL
UKRTATNAFTA
UKRTRANSGAS
UKRTRANSNAFTA
UKRTRUBOIZOL
UNION DRILLERS OF UKRAINE
USEIS SA 
VALIDUS UKRAINE
VIKOIL LTD
VOITH TURBO
WEATHERFORD UKRAINE

USA
CVS CONTROLS LTD
OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL
SIGNATURE SYSTEMS GROUP
VERNUS GROUP CORPORATION 
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ALPHA-GАZPROMCOMPLECT, Gas equipment plant, LLC 
vul. Podilska, 40, Ternopil, 46020, Ukraine 
tel.: +38 (0352) 251 845; fax: +38 (0352) 235 049
е-mail: marketing@meta.ua
www.alfa.te.ua

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

ARSENAL, Factory, State enterprise 
vul. Moskovska, 8, Kyiv, 01010, Ukraine
tel.: +38 (044) 253 1334; fax: +38 (044) 280 4185
e-mail: dparsenal@ukr.net

State enterprise and factory “Arsenal” is the leading enterprise of optical-mechanical and 
optical-electronic instrument-making.

One of directions of activity of the enterprise presently is the production of high-fidelity 
and reliable devices of gas expense account. Domestic meters “GMS_Аrsenal” G2.5, G4, 
G6 and industrial gas rotor meters GMS series from G10 to G250 differ by small size, high 
sensitiveness, wide dynamic range of measuring and by the large technical resource of 
exploitation. In 2004, gas meters “GMS_Arsenal” were marked by a medal — “Best domestic 
commodity of the year”. Now we are leaders at this market in Ukraine.

Presently, our enterprise is in search of potential partners in the area of exact instrument 
making wares assembling. 

We are always open for a mutually beneficial collaboration.

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

ASSOCIATION OF INDUSTRIAL ARMATURE BUILDING OF UKRAINE is a voluntary unification 
of 22 leading armature building companies and organizations of Ukraine on the principles 
of confidence and common understanding with the aim to promote the development of 
national armature building, effective use of its economic potential, construction of a single 
scientific and technical policy, protection and representation of national manufacturers’ 
interests in governmental institutions, international organizations.

BEIJING ZHENWEI EXHIBITION CO., LTD
801, Building E, Kaixuancheng, 170, Beiyuan Road
Chaoyang District, Beijing, China
tel.: +86 1058 236 588; fax: +86 1058 236 567
e-mail: cippe@zhenweiexpo.com  
www.cippe.com.cn

China International Petroleum & Petrochemical Technology and Equipment Exhibition (Cippe) 
As world’s largest petroleum exhibition, Cippe attracts a total of 1,500 enterprises (45 

from Global Top 500 Enterprises) from 62 countries and regions to have a display in 80,000 
sq. m. exhibition space and Cippe ranks No.1 petroleum equipment exhibition for its scale.

BTK, LTD
vul. Polupanova, 21, of. 111

Kyiv, 04114, Ukraine
tel.: +38 (044) 221 6293; fax: +38 (044) 430 7422

e-mail: Samgaz.office@gmail.com
www.btk-kiev.uaprom.net

Ltd. BTK successfully operates at the market since 2007. Our company specializes in 
supplying high quality valves, gas meters, gas pipes, electrical heating devices, building 
materials. Our company has two divisions, which are situated in Kyiv and Zhytomyr.

BUROVA TECHNIKA, LTD, RTE 
bulv. Lesi Ukrayinki, 34, ent. 2, of. 46

Kyiv, 01133, Ukraine 
tel.: +38 (044) 353 9607; fax: +38 (044) 353 9608

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

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

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

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

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

Professional advertising and informational editions of 200 000 Ukrainian enterprises and 
“PC PLUS” for direct-marketing dealing. 

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

CADOGAN PETROLEUM PLC
Office 3.2, 93-95 Gloucester Place

London, W1U 6JQ, Great Britain
tel.: +44 (0) 207 487 8301 (London), +38 (044) 584 4974 (Kyiv)
fax: +44 (0) 207 487 8402 (London), +38 (044) 584 4975 (Kyiv)

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

Cadogan Petroleum plc is a London Stock Exchange listed oil and gas company focused 
on exploration and development of assets in Ukraine. With operational offices in Kyiv, Poltava, 
Kolomyia and Lviv, the Company has around 200 employees involved in its activities, 97% of 
whom are Ukrainian citizens. The Company operates on the licenses in Eastern and Western 
Ukraine. Together with Italian Eni, Cadogan is about to launch a shale gas exploration project.
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CASPIAN ENERGY INTERNATIONAL MEDIA GROUP, LTD
C. Cabbarly str., 44
Caspian Plaza 1, Baku, AZ1065, Azerbaijan
tel.: +994 124 472 187; fax: +994 124 472 186
e-mail: arg@caspenergy.com
www.caspenergy.com

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

Caspian Energy News and Oil&Gas Azerbaijan information agencies, Caspian Energy 
Investor weekly journal, quarterly Telecom journal, Financial journal, Construction journal, 
Caspian Energy Transport, Caspian Energy Industry, Caspian Energy Travel, CE-Autoclub and 
about 20 thematic and news internet portals operate within Caspian Energy IMG.

CENTER OF DESIGNING AND ELECTRICAL 
EQUIPMENT PERFORMANCE INCREASING
IVANOVO STATE POWER ENGINEERING UNIVERSITY

ul. Rabfakovskaya, 34, Ivanovo, 153003, Russia
tel.: +7 (4932) 269 935, +7 (4932) 412 542; fax: +7 (4932) 385 701
e-mail: bjd@ispu.ru
www.transform.ru/diagnostika.shtml
www.transform.ru/contact.shtml

Center of designing and electrical equipment performance increasing successfully 
develops and implements software systems to diagnose electrical equipment. Software 
developed on the base of “Diagnostika+” system is implemented and operates at a number 
of power engineering companies of Russia, Kazakhstan and Ukraine.

CENTER TECH ARMATUREN GMBH
Gewerbegebiet Laufeld, 2, 54533, Laufeld, Germany
tel.: +49 (0) 657 293 300; fax: +49 (0) 657 293 3033
e-mail: info@centertech.de
www.centertech.de

We produce high-quality valves for water treatment and distribution, sewage plants, 
industrial installations, power plants, district heating plants and ship-building. Due to our 
considerably large stock-keeping the most important materials and sizes are available to our 
customers. This enables us to be flexible to fulfill our customer demands, which is of great 
importance.

CHIP NEWS UKRAINE, Magazine
vul. Nizhynska, 29-Е, of. 9, Kyiv, 03058, Ukraine 
tel.: +38 (044) 490 7499; fax: +38 (044) 490 7430
e-mail: info@chipnews.com.ua
www.chipnews.com.ua

The independent Ukrainian edition “CHIP NEWS Ukraine” is a monthly (10 issues per 
year) technical magazine featuring news, reviews and articles concerning the Ukrainian 
electronics industry. It contains the latest news from both local and international distributors 
and manufacturers. Regular features focus on circuits, product application notes and market 
analysis for the electronic components and microelectronics industries.

Circulation: 2,000 copies.

CHORNOMORNAFTOGAZ, National Joint-Stock 
Company, PJSC

vul. Kirova, 52
Simferopol, Crimea, 95000, Ukraine

tel.: +38 (0652) 523 458; fax: +38 (0652) 523 434
e-mail: office@gas.crimea.ua

www.blackseagas.com

Prospect and exploratory drilling within the areas of Black See and See of Azov, 
construction of offshore stationary platforms and underwater gas pipelines, development of 
gas and oil fields and providing them with all necessary facilities, transportation of produced 
oil and gas to consumers, as well as subsurface storage of natural gas.

CVS CONTROLS LTD
3900-101 St NW Edmonton

AB T6E 0A5, Canada
tel.: + 780 437 3055; fax: + 780 437 2565

e-mail: melanie@cvs-controls.com
www.cvs-controls.com

CVS Controls is an industry leader in the manufacturing of control valves and associated 
instrumentation products and is a registered ISO 9001:2008 Canadian manufacturing facility, 
focusing on the manufacturing, sales and support of control valves, instrumentation, automation, 
and reconditioned products and replacement parts for the process control industry. 

DFXK UKRAINE-CHINA PETROLEUM 
MACHINERY&TECHNICS, JE

Fuwang street, 1, Fuyuan Economic Area, Wuqing Area
Tianjin, 301701, China

tel.: +38 (066) 263 2491 (Sergei Melkov)
fax: +38 (0532) 592 350

e-mail: sergei_melkov@mail.ru

Projecting, producing and mounting, setting up and engineering service of oil 
equipment. And also research, development and expansion of usage of new oil products 
and technologies. At the plant there is a special area for conducting carrying capacity tests 
up to 300 tons and area for mounting of drilling rigs, controlling and measuring work and 
engineering service.

DIAMENT OIL & GAS EXPLORATION LTD
ul. Naftowa, 3

65-705 Zielona Góra, Poland
tel.: +48 683 295 555; fax: +48 683 256 442

e-mail: diament.ukraine@pn-diament.com.pl
www.pn-diament.com.pl

Diament Ltd. provides following drilling services: drilling and workover, drilling fluids, 
tubing-casing running, cementing, downhole completion, slickline, coiled tubing, nitrogen, 
testing, well flow, well clean out. Diament is present in Ukraine since 2011 working in the 
scope of cementing and coiled tubing jobs, in 2012–2013 Diament enters Ukrainian market 
with full package of services.
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DIA-TEST, LTD
prosp. Geroyiv Stalingradu, 8, build. 2, of. 8
Kyiv, 04210, Ukraine
tel.: +38 (050) 310 5235
e-mail: diamond@ipnet.kiev.ua
dia-test@ukr.net   
www.dia-test.com 

SEBAKMT and DIA-TEST
SebaKMT is the world’s market leader in the development, manufacture and sale of 

measuring equipment and systems in the following areas: pipe and cable diagnostics, cable 
fault location, leak location, line and object location and TV inspection of sewers.

“DIA-TEST” Ltd delivers to Ukraine SebaKMT cable tracing equipment, which allows to 
implement search, detection and localization of various underground communications 
(pipes, cables, etc.), and also to specify places of damages (faults) on these communications.

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

“DP SERVICE” LLC is the first independent Ukrainian company specializing in repair of 
drill bits of any manufacturer.

“DP SERVICE” LLC also offers oil and gas equipment supply and renders the followіng 
services:

•		services	on	drill	bits;
•		coring	services;
•		lease	of	downhole	motors,	turbodrills,	jars	and	other	equipment;
•		directional	drilling;
•		plugging-back	services;
•		lease	of	campuses,	diesel	power	stations,	pump	stations.	
“DP SERVICE” LLC offers designing (development), manufacturing and selling of PDC bits 

according to client’s technical assignment.

DYNASTY, The Law Firm, LLC
vul. Glinky, 2
“Most-Business Center”, of. 503
Dnipropetrovsk, 49000, Ukraine
tel.: +38 (056) 371 3030
fax: +38 (056) 375 3030
e-mail: office@dynasty.dp.ua
www.dynasty.dp.ua

The Law Firm “Dynasty” was founded in 2000 and today takes the 1st place in the 
Dnepropetrovsk region and enters the top 50 law firms in Ukraine (according to ratings 
of publications “Legal Practice” (2011, professional journal of Ukrainian lawyers) and “Top 
Rated-100 (2012 journal “Economic”, Ukrainian business press leader).

The practice areas are: economic law and procedure, corporate, customs, taxation, 
banking, protection of property, adjudicatory process, real estate and construction, 
criminal law.

ECOLINE, LTD
prosp. Peremogy, 148/1

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

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

The company is engaged in the installation of equipment for sewage treatment: 
autonomous sewage (septic tanks), the biological treatment “ECO”. The realization of oil 
separators, grease separators. Installing the elite pool.

EKNIS-UKRAINE, Electrotechnical company, LTD
vul. Bogatyrska, 3-Е

Kyiv, 04655, Ukraine
tel.: +38 (044) 581 6307
fax: +38 (044) 581 6306

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

Electrotechnical company “Eknis-Ukraine” has a lot of experience in the field of inculcation 
of gas and water analytical systems. We are able to deliver the separate units as well as 
complete analytical solutions. As an exclusive representative of INTERTEC-HESS GmbH, we 
offer cabinets and shelters for analytical systems. 

ELECTRIC. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL 
MAGAZINE
vul. Krakivska, 13-А

Kyiv, 02094, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 291 0029

e-mail: ra@sea.com.ua
www.electrician.com.ua
www.ra-publish.com.ua

Magazine “Electric” — a magazine for professionals in the field of electrical engineering 
(subscription codes 22901 and 8042, published 10 times a year). The journal publishes 
current materials for energy, appliances, power supplies, electrical equipment, cabling 
and wiring products, lighting, as well as review articles with comments by leading industry 
experts, information on special exhibitions. Particular attention is given to coverage of 
economic news and electrical engineering.

ELECTROTEMA, Magazine
vul. Sadova, 2-А

Lviv, 79054, Ukraine 
tel.: +38 (032) 244 1166
fax: +38 (032) 244 1167

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

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

In pursuance of demands and requests of our readers the paper comprises sections as 
follows: format — A3, 16 pages. Periodicity — twice a month. Circulation — 10,000 copies.
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ELECTROTYAZHMASH-PRIVOD, LLC
ul. Pozharskogo, 8
Lysva, Perm region
618911, Russia
tel./fax: +7 (495) 411 7757
e-mail: office@ngs-privod.ru
www.ngs-privod.ru

LLC “Electrotyazhmash-Privod” manufactures power generation equipment of low and 
medium power, medium-powered hydro generators, ensures development and delivery of 
new equipment for mining, oil and gas transport, and nuclear industries.

The company produces more than 1,500 items of electrical machinery and control 
equipment, including new models of vertical induction motors to drives of primary coolant 
pumps.

ELEMER-UKRAINE, LTD
vul. 40 rokiv Radianskoyi Ukrainy, 45, room. 8
Zaporizhzhia, 69037, Ukraine
tel./fax: +38 (061) 222 9400
+38 (061) 213 3805
e-mail: elemer@elemer.com.ua
www.elemer.ru

“ELEMER-UKRAINE” — an official distributor of SPC “ELEMER”, RF, is one of the leading 
providers of control and measuring equipment and automation tools in Ukraine. It is also 
famous among its customers for highly developed standards of customer informational and 
technical support.

Following devices are supplied:
•	 Transmitters, sensors, gauges: for pressure, temperature, humidity.
•	 Secondary and functional equipment: paper and digital controllers PMT.
•	 Metrological equipment: temperature calibrators, unified signals calibrators, 

automated testing systems АСПТ.
•	 Additional equipment: diagonal axis pumps, industrial flow meters, actuating 

mechanisms.

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND, TRADE 
AND INVESTMENT PROMOTION OFFICE
vul. Volodymyrska, 45
Kyiv, 01901, Ukraine 
tel.: +38 (044) 279 1831
fax: +38 (044) 278 1140
e-mail: kiev@trade.gov.pl
www.kiev.trade.gov.pl

The main tasks of the Office are: 
•	 promotion of Poland and the Polish economy;
•	 promotion of investments in Poland;
•	 support and advice for Polish exporters and investors; 
•	 assistance in establishing trade contacts;
•	 assistance in seeking distributors, exporters and importers; 
•	 providing information on trade shows and exhibitions in Poland and Ukraine;
•	 organization of missions and seminars on economic issues.

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, PJSC  
P.O.B. 332

Kharkiv, 61052, Ukraine
tel.: +38 (057) 734 9857

+38 (057) 734 9858, +38 (057) 734 9859
fax: +38 (057) 734 9916

e-mail: sales@energo.kh.ua
www.energo.kh.ua

Design, 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 acids;
•	 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 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.
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ENERPROF, LLC
vul. Schekavytska, 40/37, apt. 52
Kyiv, 04070, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 239 2133
tel.: +38 (044) 227 7753
e-mail: b.balykin@gmail.com
www.enerprof.com.ua

LLC “ENERPROF” specializes in supplying industry with all the necessary equipment:
•	 ENERPAC — lifting hydraulics and tools for bolted-type connections;
•	 steel cables of various types;
•	 CROSBY — accessories for lifting and fixing;
•	 КІТО and J.D.NEUHAUS — hand tackles and with pneumatic drives (Ex);
•	 synthetic slings with lifting power up to 100 tons;
•	 mechanical and pneumatic lifting equipment and machinery for lifting;
•	 other equipment for lifting and moving;
•	 cranes of bridge, portable and console type with lifting power up to 1,400 tons, as well 

as spare parts to them.

ENI, SpA
Piazza Mattei, 1
00144, Rome, Italy
tel.: +39 06 59821
www.eni.com

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

Eni has global operations in 85 countries with outstanding expertise and holds positions 
of leadership in the primary international markets.

In 2011, Eni has been included again in the Dow Jones Sustainability World and Europe 
and the FTSE4 Good indexes.

ETALON UKRINVEST, LLC
prosp. Gagarina, 201
Kharkiv, 61080, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 752 5168
e-mail: etalonukr@mail.ru
www.etalon-ukrinvest.pulscen.com.ua

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

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

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

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

EX-FORMA, PCF
ul. Shkolnaya, 13

Berezina rechka, Saratov reg.
Saratov obl., 410512, Russia

Mailing address:
P.O.B. 1497, Saratov, 410012, Russia

tel./fax: +7 (8452) 507 803, +7 (8452) 522 131
+7 (8452) 522 104, +7 (8452) 522 105

+7 (8452) 522 103, +7 (8452) 522 130, +7 (8452 ) 524 402
e-mail: exform@exform.ru

www.exform.ru, www.exforma.com.ua

PCF “Ex-Forma” is one of the leaders in the field of industrial gas equipment production in Russia.
We offer:
1. equipment for gas transportation networks:
•	 automated gas distribution station;
•	 gas heaters;
•	 gas odorizers.

2. equipment for gas distribution networks:
•	 gas pressure regulators;
•	 ball valves;
•	 valves;
•	 gas filters;
•	 gas regulator stations. 

3. heat and power engineering equipment:
•	 transportable boiler installations, running on different types of fuel.

FAKEL, PJSC
Promvuzol, Fastiv, 08500, Ukraine

tel.: +38 (04565) 66 760
fax: +38 (04565) 66 762

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

PJSC “Fakel” specializes in producing industrial equipment intended for use in technological 
processes of transportation, oil and gas processing. Nowadays it is one of the largest enterprises 
that manufacture products for the oil and gas complex of Ukraine and CIS countries.

We offer: gas heaters, automatic gas odorizers, gas filter separators, tubular heat 
exchangers and regenerators. 

Quality management system of our enterprise complies with ISO 9001: 2008 international 
standards.

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

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

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

Drilling and all issues related to it — the main topic of the website. But, as it often 
happens, nothing cannot exist separately and drilling is inseparable from extraction of 
minerals, and, therefore, cannot be separated from all related industries.
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FUGRO OCEANSISMICA
Viale Charles Lenormant, 268
Rome, 00126, Italy
tel.: +39 065 219 291; fax: +39 065 216 297
e-mail: oceansismica@fugro.it
www.fugro.it

FOSPA provides a wide range of marine geophysical and positioning services to the 
offshore Oil and Gas industry, including UNCLOS and EEZ studies. It excels in providing 
2D Shallow Target Exploration, High Resolution and Ultra High Resolution seismic surveys 
worldwide by means of highly sophisticated portable seismic systems on vessels in offshore 
marine and inlet water environments (lakes, rivers). FOSPA also provides many kinds of 
marine studies and support for pipeline design and installation as well detailed site and 
hazard surveying prior to rig installation.

GENERATION, Industrial group 
ul. 8 Marta, 267-G, of. 401 
Ekaterinburg, 620085, Russia 
tel.: +7 343 699 7111, +7 343 699 7121
fax: +7 343 699 7161
e-mail: office@generation.ru, turin@generation.ru
www.generation.ru, www.generation-ig.com

Industrial Group Generation — the largest Russian producer and supplier of the wide 
range of equipment and complex decisions for drilling, exploration and production sectors 
of heat power industry.

IG Generation will design, carry out and install in-place following drilling equipment: mobile, 
cluster and fixed drilling rig, mud pumps, draw works, automatic systems, other key parts. 

IG Generation includes: engineering factories, engineering centers, service drilling company.

GEO WELL SERVICES, LLC
vul. Chervonoarmiyska, 9/2, of. 15
Kyiv, 01004, Ukraine
tel.: +38 (044) 287 1559; fax: +38 (044) 287 1355
e-mail: info@geowellservices.com
www.geowellservices.com

LLC “GEO WELL SERVICES” provides full complex of different types of logging (Drilling 
Data Logging, Open/Cased Hole Logging), Well Perforation, Stimulation and Well Testing 
Services that comply with International Standards in a cost effective manner. CWS holds the 
licenses required for Geological, Explosive & Radioactive work within Ukraine.

GEOTRON, JSC
ul. Permiakova, 1
Tyumen, 625013, Russia
tel.: +7 345 269 6803; fax: +7 345 241 4177
e-mail: geotron@geotron.ru
www.geotron.ru

The public corporation “GEOTRON” was founded in 1981 as engineering and design 
department producing geophysical equipment.

Experienced staff, research and development, modern engineering development 
allow us to assert that “GEOTRON” is one of the leading companies, producing geophysical 
equipment in Russia.

“Geotron” provides oilfield services, such as: gyroscope, multi-caliper, hydromechanical 
slotted perforations, acoustic control of oil well cementation of scanning type, study of the 
horizontal section of the well tractor.

GIDROMASH, TH, LLC
vul. Kuprina, 115

Donetsk, 83112, Ukraine
tel.: +38 (062) 382 6695, +38 (062) 313 0574

fax: +38 (062) 385 3745
e-mail: gidromash@ukr.net

www.gidromash.com

LLC “TH “Gidromash” is the official representative in Ukraine of:
•	 JSC “Moldovahidromash”, certificate № МНМ-26/101/144 from 28.03.08, — hermetic 

pumps under brands Cg, NG, BEN and spare parts to them;
•	 PC “Celingidromash” — pumps under brands AH, AHO, H, HO, AHE, AHP, AHPO, THI, HP, 

HM and spare parts to them;
•	 AFETTI — pumps for pumping acids, salty sea water and etc.

GRAPA UKRAINE, LLC
vul. Antonova, 47, of. 43

Kyiv, 03186, Ukraine
tel.: +38 (050) 520 2166

e-mail: grapaua@gmail.com

Grapa-Ukraine — the official and exclusive dealer of LLC SPA “Turbulentnost-Don” 
in Ukraine. Provides mounting, installation, sale of gas metering equipment. Metering 
instruments for natural gas industry with/without electronic data transmission.

GREATWALL DRILLING COMPANY, CNPC
No.101, Anli Road

Chaoyang District, Beijing 100101, China
tel.: +8610 5928 5442
fax: +8610 5928 5056

e-mail: fanyt.gwdc@cnpc.com.cn
www.gwdc.com.cn

Greatwall Drilling Company (GWDC), a subsidiary of China National Petroleum 
Corporation (CNPC) and an IADC member, is engaged in the worldwide business of 
petroleum engineering and technical services. Our business scope covers various processes 
of petroleum engineering and technical services and energy development. We provide 
integrated oil and gas well construction solutions for our clients from well design, drilling 
operation and mud services to well completion in various surface and underground 
conditions. We offer wire line logging, mud logging and well testing operations based on 
the practical combination of advanced technologies. The integrate interpretation of data 
acquired from those operations offers solutions to a variety of geologic situations. We expand 
services globally and vigorously for general contracting of oil reservoir development, well 
stimulations, adjustment plan preparation and integrated project management of oil and 
gas field development.
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GRUNDFOS UKRAINE, LLC
vul. Moskovska, 8-B
Kyiv, 01010, Ukraine
tel.: +38 (044) 390 4050
fax: +38 (044) 390 4059
e-mail: ukraine@grundfos.com
www.grundfos.ua

GRUNDFOS, a leading manufacturer of pumps in the world, was founded in 1945 in 
Denmark. As a truly global company, Grundfos has more than 80 sales and service companies 
in 55 countries. With more than 60 years of experience wide range of professional Grundfos 
pumping solutions are able to meet the needs of almost any type of industry.

As a trade company in Ukraine Grundfos was established in 2004. Company’s network 
consists of more than 40 authorized dealers and more than 23 service centers that absolutely 
satisfy the territory of Ukraine in terms of professional sales and service of Grundfos products.

GRUP SERVICII PETROLIERE (GSP Offshore)
Constanta Port, Berth 34
Constanta, 900900, Romania
tel.: +4 0241 555 255
fax: +4 0241 555 257
e-mail: office@gspoffshore.com
www.gspoffshore.com

Grup Servicii Petroliere is an offshore services operating company, providing a wide 
range of integrated services, such as: Drilling, Well Services, Shipping, Offshore Construction, 
Offshore Windmills, Subsea Services, Hydro-Technical Construction, Engineering, Training. 
GSP owns and operates a diversified fleet including offshore drilling rigs, multifunctional 
offshore support vessels, construction vessels, ROVs and Saturation Diving System.

GSA-UKRAINA, LLC
vul. Poliova, 21, of. 218
Kyiv, 03056, Ukraine
tel.: +38 (044) 221 0441, +38 (044) 277 4771
fax: +38 (044) 277 1802
e-mail: info@gsa-ukraina.com.ua

“GSA-Ukraina” LLC is an exclusive representative of “Gas Souzan” Ind. & Manu. Co. on the 
territory of Ukraine. The “Gas Souzan” is the largest manufacturer of gas equipment, founded 
in 1980 in Isfahan, the Islamic Republic of Iran. The factory includes 4 factories, located on a 
10 hectares territory, with over 2,500 employees. With its vigorous production and technical 
capabilities, “Gas Souzan” is in the top 10 of world manufacturers and distributors of gas 
equipment. The company has certificates proving compliance to quality management 
systems, ISO 9001:2000 (Quality Service Swiss) и ISO 9001 (SGS Switzerland) standards, and 
also has primary approval from the appropriate organizations for receiving the standard 
certificates such as ISO 17025, ISO 14000, CEMAK, OHSAS 18001.

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

GZ ELEKTROPRYVID-UKRAINE, LLC
prosp. Vyzvolyteliv, 3-А, of. 21, 42

Kyiv, 02125, Ukraine
tel.: +38 (044) 501 8757
fax: +38 (044) 495 0565

The Company manufactures quarter turn, one-speed-turn, and multiturn electro-
actuators for locking valve fittings. General applications of the product are Oil & Gas, Energy 
and Water supplying Markets. Our production facilities are located in Russia, and the product 
distribution covers such countries as Ukraine, Belarus, Kazakhstan and etc.

HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
Muehletorplatz, 4-6

A-6800 Feldkirch, Austria
tel.: +43 552 277 9240

fax: +43 552 231 913 
e-mail: sales@hafi.cc

www.hafi.cc

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

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

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

•	 Environmental technology: 
 – industrial waste water treatment plants.

•	 Service, installation, start up, repairs, maintenance. 

HEAT-GAZGEP KFT., LTD
Erdesz u., 28

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

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

Products and services: Manufacture of Filters, Separators, Heat Exchangers, Gas Pressure 
Regulators, Safety Stop Valves, Odorizing Units, Natural Gas Reducing Stations, prefabricated 
Compact Units for Gas Reducing, products for increasing productivity in oil & gas production 
(e. g. beam gas compressor), packer and drilling tools.

Heat is a long time manufacturer of equipments and plants for natural oil&gas supplying 
companies.
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HOERBIGER SERVICE UKRAINE, LLC
vul. Mykoly Hrinchenka, 4
BC “Horizon Park”
Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (067) 407 6017
+38 (044) 391 5932
fax: +38 (044) 391 5932
e-mail: andrey.minyailo@hoerbiger.com
www.hoerbiger.com

Company HOERBIGER holds a leading position in the market of compressor technology 
for more than 100 years. HOERBIGER products are compressor valves, check valves, sealing 
packings, piston rings, as well accessories. A separate area of company is a comprehensive 
modernization and automation of industrial compressors that give result in increasing the 
efficiency and effectiveness, security. Systems ReciepCOM, HydroCOM, X-COM.

HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE, 
Magazine
vul. Chervonoarmiyska, 88, of. 7
Kyiv, 03150, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 287 4974
www.jkg-ukraine.com.ua

The Ministry of Regional Development, Housing and Communal services of Ukraine 
official magazine.

INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH 
ENTERPRISES
TEMPUS 159239, Project 
International Consortium of Universities 

Valhallavagen, 79
SE-10044, Stockholm, Sweden
tel./fax: +46 8790 8507
e-mail: vladimir.kutcherov@energy.kth.se 
www.oilring.ru 

International universities consortium presents novel technologies for petroleum 
industry: 

•	 prospecting and assessment of oil and gas fields;
•	 drilling of oil and gas fields;
•	 oil and gas production intensification;
•	 energy-efficiency;
•	 quality control and technical diagnostics;
•	 environmental protection;
•	 pipeline transportation and storage;
•	 oil and gas processing;
•	 engineering servicing for oil and gas sector.

INSTITUTE FOR RENEWABLE ENERGY AT NAS OF 
UKRAINE

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

tel./fax: +38 (044) 206 2809
e-mail: renewable@ukr.net, info@ive.org.ua

www.ive.org.ua

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

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

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

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

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

INTELECTUALNI PROMYSLOVI SYSTEMY, LLC
vul. Velyka Arnautska, 2-А, of. 207

Odesa, 65012, Ukraine
tel.: +38 (044) 360 1171, +38 (048) 703 1557

fax: +38 (048) 737 3025
e-mail: info@inpromsys.com.ua

www.inpromsys.com.ua

LLC. “Intelectualni Promyslovi Systemy” — official distributor of companies Extech 
Instruments (USA), BW Technologies (Canada), NTP “Center” (Belarus), Itroscop (Moldova), 
G-Nestle (Germany). Our company supplies the Ukrainian market with portable gas 
detectors, different equipment for testing electrical and physical quantities, surveying 
equipment, as well as training and laboratory models.

INTERNATIONALES INNOVATIONSZENTRUM 
DR.-ING. BORIS FRENKEL

Mainzer Landstr., 27-31 
60329, Frankfurt, Germany
tel.: +49 (0) 692 7401 5227
fax: +49 (0) 692 7401 5228

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

IIZ Dr.-Ing. Boris Frenkel offers consulting and support for companies from Germany 
concerning market entry in the CIS-countries and expansion in those markets. At the Oil 
& Gas 2012 in Kyiv IIZ is organising a joint stand for German companies.
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ITALGAZ, LTD
vul. Kirova, 90, of. 39
Brovary, 07400, Ukraine
tel.: +38 (04594) 726 62 /63/64/65
fax: +38 (04594) 726 66
e-mail: info@italgaz.com.ua
www.italgaz.com.ua

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

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

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 at 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 produces explosion proof electric motors.

KÄRCHER, LTD
vul. Petropavlivska, 4
v. Petropavlivska Borschagivka
Kyiv obl., 08130, Ukraine
tel.: +38 (044) 594 7500; fax: +38 (044) 247 4150
e-mail: info@karcher.ua
www.karcher.ua

Karcher Ukraine is the official representative of Woma Kärcher Group in Ukraine. High 
performance injection pumps, installation for precision cutting of pipelines, special tools for 
removing coatings, high pressure water jet machines for cleaning tanks, sewage, industrial 
equipment and work on major building structures, high pressure pumps for breaking 
concrete, paint removal or cleaning of tube bundles.

KETTLER GMBH
Köhlerstraße, 8

46282, Dorsten, Germany
tel.: +49 (0) 236 991 820

fax: +49 (0) 236 991 8291
e-mail: info@kettlerweb.de

www.kettlerweb.de

KETTLER GMBH is one of Germany’s leading producers of high quality telescopic stem 
extensions, operation keys and sealing systems.

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

St. Petersburg, 197229, Russia 
tel./fax: 8 (800) 100 1004, 8 (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.

KOTRIS, LTD
An official distributor of:

Metrix Irtstrment Cо (USA)
Amot (Great Britain)

Compressor Controls Corporation (USA)
vul. P. Nesterova, 3, of. 907

Kyiv, 03057, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 456 2142

e-mail: kotris@kotris.com.ua
www.kotris.kiev.ua

Development and introduction of control panel and vibration protection and monitoring 
systems for power industry.
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KOUTEX TH, LLC
vul. I. Sergienka, 2/3, Kyiv, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 501 6862
e-mail: koutex2010@yandex.ru
www.diver-g.com.ua

Production of material for self-leveling, fire-safe, resistant to chemicals, anti-static and 
other floors, gas pipelines and pipeline repair, repair of the ferroconcrete constructions on 
the surface and underwater, protection of the reservoirs.

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

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

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

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

meters and level indicators;
•	 level switches for liquids and solids;
•	 batching controllers.
Measuring instruments are registered in the State List for measuring devices and are 

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

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

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

KURS, SPE, 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 many beams gas counters Zond 1 and Zond 2.
Development and manufacture of stands for gas counters calibration AICC-C.

M-I SWACO UKRAINE, LLC
vul. Kudruavskyi uzviz, 5-B, of. 601

Kyiv, 04053, Ukraine
tel.: +38 (044) 492 7519

+38 (044) 272 1832
www.miswaco.slb.com

M-I SWACO is the leading supplier of drilling fluid systems engineered to improve 
drilling performance by anticipating fluids-related problems, fluid systems and specialty 
tools designed to optimize wellbore productivity, production technology solutions to 
maximize production rates, and environmental solutions that safely manage waste volumes 
generated in both drilling and production operations.

METROMETTRADE, LLC
vul. Magnitogorska, 1-M, of. 7

Kyiv, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 500 1313

+38 (044) 225 9999
e-mail: info@mmt.in.ua

www.metromettrade.in.ua

The company “MetroMetTrade”, founded in May 2012, is the official dealer of Serbian 
plant VBS (Valjaonica Bakra Sevojno AD), located in western Serbia. The plant produces wide 
range of goods made of copper alloys. Copper electrical bus bars correspond to European 
quality norms, are widely used in power engineering industry and are made only of high 
quality copper Cu-ETP (European equivalent M1). Also, we offer copper production of the 
famous German manufacturer, Mansfelder Kupfer und Messing Gmbh, which supplies the 
market with high-quality half-finished copper materials.

MICROL, LLC
vul. Avtolyvmashivskа, 5

Ivano-Frankivsk, 76495, Ukraine 
tel.: +38 (0342) 502 701

+38 (0342) 502 703
fax: +38 (0342) 502 705

e-mail: microl@microl.ua
www.microl.ua

•	 Programmable controllers (PLC);
•	 Microprocessor multifunction PID controllers;
•	 Microprocessor technology indicators;
•	 Multi-mode timers and counters;
•	 Manual setpoint devices and manual control stations;
•	 Signal measuring converters of RTD, thermocouples, differential transformers, pH meters;
•	 Interface converters RS-232, RS-485, CL, USB;
•	 GSM/GPRS routers;
•	 Technological signaling devices. Alarm devices;
•	 Power supplies and filters;
•	 Software: SCADA system Visual Intellect.
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MODERN PETROL STATION
vul. V. Khvoiki, 18/14, of. 304
Kyiv, 04080, Ukraine
tel.: +38 (044) 494 2530
fax: +38 (044) 494 1353
e-mail: subscription@upeco.com
www.sovazs.com

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

MOTOR SICH, JSC
prosp. Motorobudivnykiv, 15
Zaporizhzhia, 69068, Ukraine
tel.: +38 (061) 720 4814
fax: +38 (061) 720 5005
e-mail: eo.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com

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

generating sets;
•	 automated gas turbine power generating sets;
•	 wind-driven power generating sets.  
Products of Motor Sich are successfully operated in more than 120 countries worldwide.

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

NADRA Group is E&P service company consisting of several companies providing works 
and services by applying technologies and equipment of Western standards and plants 
manufacturing related geophysical and exploration equipment.

NADRA Group has 20-years operating history and experience in introduction of new 
technologies in oil & gas industry of Ukraine, Russia and Kazakhstan. The products of Group’s 
plants are exported to CIS countries, USA and Canada.

Key lines of Nadra Groups’ activity are as follows:
•		Integrated	E&P	Projects;
•		Consulting;
•		Geological-Geophysical	Data	Processing	&	Interpretation;
•		Seismic	Survey	Services;
•		VSP;
•		Well	Logging	and	Well	Services;
•		Drilling	&	Well	Completion;
•		Field	Facilities	Construction	and	Development;
•		Geophysical	Equipment	Manufacturing;
•		Geological	Exploration	Equipment	Manufacturing;
•		Environmental	Protection.
NADRA Group is the local partner of Halliburton and Contractor of Shell Ukraine 

Exploration and Production.

NAFTAGAZSTRAKH, Insurance company 
vul. Shumskogo, 1-А, Kyiv, 02098, Ukraine 

tel.: +38 (044) 220 1378; fax: +38 (044) 220 1379
e-mail: ngs@ngs.biz.ua

www.ngs.biz.ua

Founded in February 10, 1995. The Сompany has 19 licenses for 5 compulsory and 
14 voluntary insurance programs. Since 2007 — the leader of the medical insurance field — 
more than 470 thousand insured persons.

Offers individual insurance products to individuals and entities in medical insurance 
(special program “VMI-Naftogaz”, “VMI-Team”, “VMI-Business”), accident insurance, property 
insurance and luggage.

NAFTOGAZ OF UKRAINE, National Joint Stock 
Company

vul. B. Khmelnytskogo, 6
Kyiv, 01001, Ukraine 

tel.: +38 (044) 586 3537
fax: +38 (044) 586 3310

www.naftogaz.com
Public Relations Department:

tel.: +38 (044) 586 3579; fax: +38 (044) 586 3334
e-mail: press@naftogaz.net

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

The Company’s subsidiaries are engaged in the following operations:
•			search	for	gas	and	oil,	fields	development;
•		development	and	exploratory	drilling	for	gas	and	oil;
•		gas	and	oil	transportation;
•		supply	of	natural	gas	and	LPG	to	industrial,	commercial	and	household	sectors;
•		gas	storage	in	underground	facilities;
•		gas	and	gas	condensate	processing;
•		compressed	natural	gas	and	LPG	vehicle	refuelling;
•		marketing	of	petroleum	products	through	its	own	filling	station	network;
•		research	and	development	support	to	the	industry.

NAFTOPRODUKTY, Weekly journal
vul. Frunze, 40-G, fl. 2, Kyiv, 04080, Ukraine

tel.: +38 (044) 224 6839; fax: +38 (044) 234 6847
e-mail: oil@ukroil.com.ua

www.ukroil.com.ua

“NAFTOPRODUKTY” weekly journal is being published since 1999 and is the most 
informative journal in Ukraine that contains commercial offers for the oil market. It publishes 
the latest news of the fuel and energy complex of Ukraine and abroad, the most exact and 
complete monitoring of the oil products market of Ukraine: information about the prices for 
light and dark oil products, gas, additives, polymers; oil market equipment and real estate 
commercial offers.
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NATIONAL OILWELL VARCO, DRECO ENERGY 
SERVICES ULC
6415 – 75 Street
Edmonton, Alberta, T6E 0T3, Canada

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

NEFTERYNOK
UKRPETROLCONSULTING, LTD

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

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

NOV OILFIELD SERVICES VOSTOK, LLC
Paveletskaya Plaza Business Centre
Paveletskaya square, 2/2 
Moscow, 115054, Russia
tel.: +7 (495) 287 2600; fax: +7 (495) 783 8551
e-mail: Kseniya.proskurina@nov.com
www.nov.com

National Oilwell Varco is a worldwide leader in providing major mechanical components 
for land and offshore drilling rigs, complete land drilling and well servicing rigs, tubular 
inspection and internal tubular coatings, drill string equipment, extensive lifting and 
handling equipment, and a broad offering of downhole drilling motors, bits and tools.

ODESSA FACTORY FINISHING MATERIALS, PJSC
Leningradske shose, 5
Odesa, 65031, Ukraine
tel.: +38 (048) 778 1143; fax: +38 (048) 728 2710
e-mail: ozom-sale@ukr.net, ozom-teh@ukr.net
www.ozom.od.ua

PJSC “OZOM” is the Ukrainian leader in the production and supply of modern protective 
anticorrosion coatings that are used in the major repairs (reisolation), construction or 
reconstruction of gas and oil pipelines, in highway conditions. PJSC “OZOM” is the official 
supplier of NJSC “Naftogaz of Ukraine”. Since 1990, with the help of our materials were 
constructed the following pipelines “Druzhba”, “Odessa-Brody”, “Prydniprovski Magistralni 
Naftoprovody” (the main oil pipelines near the Dnipro river).

OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL, L.L.C.
106 Montrose Avenue 

Lafayette, Louisiana 70503, USA
tel.: +1337 993 3559, 800 549 2407 (tall free) 

fax: +1 337 993 3149 
Contact person: 

Katie Guidry, Account Representative
e-mail: WorldWide@Oilcenter.com

www.oilcenter.com

Oil Research Center International, LLC is located in Lafayette, Louisiana, USA, sells 
lubricants, coating and detergents for oilfield, gas, mining, industrial, automotive and 
medical applications. Today the company supplies products to over 60 countries. OCRI’s 
current product line includes degreasers, pipe coating, tool joint and drill collar compounds, 
valve lubricants, thread sealants, wireline products and corrosion inhibitors.

OIL&GAS EURASIA MEDIA & MARKETING SOLUTIONS 
Shlyuzovaya naberezhnaya, 8, build. 1, of. 201

Moscow, 117152, Russia
tel.: +7 (499) 678 2553
fax: +7 (499) 678 2554

e-mail: sales@eurasiapress.com
www.oilandgaseurasia.com

Oil&Gas Eurasia an integrated media company offering advertising and marketing 
solutions to oil and gas operators, field service and supply companies working in Russia, 
the Caspian, Central Asia and Ukraine. OGE draws 100,000 readers a month across its print 
and digital product lines: website, Weekly Brief e-newsletter, monthly print and digital 
magazines. OGE offers bespoke market entry consulting, brand development solutions and 
custom client events.

OILMARKET, Magazine
vul. Vikentiya Khvoiki, 18/14

Kyiv, 08655, Ukraine
per. Protopopovskiy, 19, build. 16, of. 12

Moscow, 129090, Russia
tel./fax: +7 (495) 232 4720

tel.: +38 (044) 494 2530
fax: +38 (044) 494 1353

e-mail: oilmarket@upeco.com
www.oilmarket-magazine.com

The international industry-standard monthly magazine in Russian and English aimed 
at the top and medium level management and experts of oil&gas industry, as well as the 
officials and managers working in industry-related sectors. 

Extensive and broad coverage of FSU markets and companies enables this desktop 
edition to give a concise overview of industry trends combined with topically focused 
features using knowledge and expertise of industry insiders engaged by the OILMARKET 
from a broad range of regions, companies and organisations.   

Circulation: 12,000. Distribution: subscription via the publishers in Russia and CIS, 
advertising distributions, free distribution at specialised industry exhibitions, conferences 
and seminars, target distributions.  Frequency: monthly. 

Impact area: CIS countries, US and EU.  Language: Russian and English.
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ORION, SPE  
vul. Trufanova, 14, Kharkiv, 61024, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 719 4053, +38 (057) 719 4055
e-mail: info@orion.com.ua
www.orion.com.ua

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

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

ORMA-OLIMP, LTD, Ukrainian-Russian Joint Venture
vul. Zavodska, 4
Svitlovodsk, Kirovograd obl., 27500, Ukraine 
tel./fax: +38 (05236) 71 213
e-mail: orma-olimp@rambler.ru
www.orma.ru

Improvement of efficiency and reliability of gas turbine units, compressor stations, cross-
country gas pipe-lines, overhauling of gas-compressor units such as GTK-10-2, GTK-10-4, 
GTNR-10 and GT-6-750 manufactured by “Nevsky Plant named after Lenin” and of other types.

Main activity: production, repair, maintenance, installation of engines and turbines; 
construction, maintenance of pipelines, communication lines and power supply.

OWEN, LTD
vul. Gv. Shyronintsiv, 3-А
Kharkiv, 61153, Ukraine
tel.: +38 (057) 720 9119; fax: +38 (057) 362 0040
e-mail: sales@owen.com.ua
www.owen.ua

OWEN — affordable automation solutions.
OWEN Company develops and manufactures industrial automation tools, machinery 

and equipment. Quality control of products is provided at all stages of production. OWEN is 
a guarantee of quality and reliability.

Products of OWEN are general industrial and are successfully used in the automotive, 
chemical, food industries, housing and communal complex, agriculture, as well as in energy, 
science, education and other important sectors of the economy.

PETROFINDER
Kozi Palace 1-Dong 802, Hongeun-dong 165-2
Seodaemoon-gu, Seoul, Korea
tel.: +82 707 716 3054; fax: +82 2379 3326
e-mail: sales@petrofinder.com
www.petrofinder.com

PETROFINDER is the leading and young company which is providing the most advanced 
online platform for the real time trading and auction solutions for international oil and gas 
industries and major physical markets. Please find our introduction and services as follows:

•	 B-to-B Online Trading Platform in Energy Sector;
•	 Trading & Brokerage, Marketing and Consulting Services;
•	 Online P.R and Advertising Services;
•	 Global Recruitment and Energy Expert Finding Services.
For more information about PETROFINDER, please visit our website www.petrofinder.com 

or contact to sales@petrofinder.com

PHOTONIKA, LLC
prosp. Geroyiv Stalingradu, 10-А, build. 4, apt. 76

Kyiv, 04210, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 485 1102, +38 (044) 485 1103

e-mail: info@fotonika.kiev.ua
www.fotonika.kiev.ua, www.smc-pneumatik.ru

Supply, guarantee, service, consulting:
•	 measuring equipment and automation facilities, manufacturer: “Endress+Hauser” 

Group, Germany;
•	 pneumatic equipment, manufacturer: SMC Corporation, Japan.

PILOT DRILLING TECHNOLOGIES, LLC
vul. Veterynarna, 22, of. 210

Poltava, 36008, Ukraine
tel.: +38 (0532) 69 45 29; fax: +38 (0532) 50 82 34

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

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

POLITEH, Engineering Company, PE
bulv. 50-richchia Peremogy, 105, apt. 30

Bila Tserkva, Kyiv obl., 09117, Ukraine 
tel.: +38 (044) 353 8845; fax: +38 (0456) 38 8484

e-mail: 2230797@mail.ru
www.gasket.net.ua

Production of gaskets, gaskets for gas counters, IFS, bushings.

POLTAVA PETROLEUM COMPANY (PPC), JV
vul. Frunze, 153

Poltava, 36002, Ukraine 
tel.: +38 (0 532) 501 317; fax: +38 (0 532) 501 314

e-mail: info@ppc.net.ua 
www.ppc.net.ua

Poltava Petroleum Company (PPC), a joint Ukrainian-British venture, was established 
in 1994 to implement a long-term investment project in the oil and gas industry of Ukraine. 
PPC is a leading non-state oil and gas producer in Ukraine. The principal company’s mission 
is to prospect, to explore and to produce oil and gas.
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PRIWODY AUMA, LTD
Stroitelnyi proezd, 7-А, build. 28
Moscow, 125362, Russia
tel.: +7 (495) 787 7821
fax: +7 (495) 787 7822
e-mail: aumarussia@auma.ru
www.auma.ru

AUMA Riester GmbH produces actuators with a modular design — multi-turn and 
part-turn, linear and lever actuators as well as various types of gearboxes. Actuator control 
systems with operation from Master station through the fieldbus interface are also available. 
Actuator controls are integrating actuators into the control process.

PROFIT, Publishing House, LLC
tel.: +38 (044) 537 1996
e-mail: info@aworld.com.ua
www.automationworld.com.ua

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

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

PROMNEFT, LTD
prosp. Komsomolskiy, 34, of. 209
Perm, 614990, Russia 
tel.: +73422 196020
fax: +73422 129765
e-mail: info@prom-neft.ru
www.prom-neft.ru

Company “Promneft” specializes on complex delivery of the equipment (of Russian 
origin) for crude oil production by artificial lift and repair of oil wells. Russian and foreign oil 
companies are among our clients.

PROMPRIBOR, LTD
prov. Plastychnyi, 9, of. 6
Kharkiv, 61177, Ukraine
tel.: +38 (057) 759 7713
fax: +38 (057) 376 7718
e-mail: trkip@ukr.net
www.prompribor.com.ua

LTD “Prompribor” is the leading Ukrainian company, whose activity is directed towards 
the complex provision of enterprises with control equipment and automatics. Supply 
of devices for measuring and control of pressure, level, temperatures and expense; Executive 
mechanisms — MEO; recording devices; gas indicators; automatics; complexes and systems 
of fire safety; metrology equipment.

PRYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA, LTD
vul. Avtotransportna, 4, Kyiv, 02088, Ukraine 

tel.: +38 (044) 247 0886; fax: +38 (044) 581 6459
e-mail: pia@pia.kiev.ua

www.pia.kiev.ua

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

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

tel.: +38 (044) 224 6839; fax: +38 (044) 234 6847
e-mail: oil@ukroil.com.ua

www.ukroil.com.ua

Scientific-Technical Center “Psychea” — one of the leading experts of oil and gas market in 
Ukraine. More than 15 years of experience, the availability of scientific and information base, 
as well as highly skilled professionals can provide a wide range of consulting services and 
implementation of accurate forecasts for development gas, oil and petroleum products markets. 

SТC “Psychea” is the publisher of the weekly journals “TERMINAL: Oil Review” and 
“NAFTOPRODUKTY”. Our web portals: www.oilreview.kiev.ua and www.ukroil.com.ua.

RADMIRTECH JV, LTD
vul. Akademika Pavlova, 271, Kharkiv-54, 61054, Ukraine

tel./fax: +38 (057) 717 2876, tel.: +38 (057) 717 1778
e-mail: radmirtech@niiri.kharkov.com

www.radmirtech.com.ua

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

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

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

enterprise up to city.

REGION, LTD
P.O.B. 543-B, Kyiv-1, 01001, Ukraine

tel.: +38 (044) 235 0307; fax: +38 (044) 234 1188
e-mail: shelf@region.if.ua

www.region.if.ua

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

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

 – hydraulic fracturing of formation;
 – hydraulic acid fracturing;
 – acid treatment with the help of coiled tubing unit;
 – plugging (casing cementing).
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REINZ-DICHTUNGS GMBH
Reinzstr., 3–7, 89233, Neu-Ulm, Germany
tel.: +49 (0) 7317 0460; fax: +49 (0) 731 719 089
e-mail: info@reinz.de
www.reinz.de

Asbestos-free fiber materials, graphite materials and PTFE materials, particularly for 
chemical and petrochemical plants, apparatus, containers, pumps and fittings, rubber-
coated/beaded flat metal gaskets e. g. for compressors, materials with high temperature 
stability, FDA-compliant materials.

RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO., LTD
No.869 Western Zhongzhou Road
Nanyang City, Henan Province, China
tel.: +86 377 6357 7529; fax: +86 377 6357 7539
e-mail: ejcjck@ejpetro.com
www.ejpetro.com

RG Petro Machinery (Group) Co., Ltd is one of the biggest rig manufactures in the world. 
RG Petro China as the IADC Member located in the middle of China has more than 40 years 
rig manufacture experience. RG can supply you the drilling rigs from 1000 Meter to 9000 
Meter and workover rigs from 25T to 225T with API, ISO, CE, ATEX, TUV, DNV, GOST and other 
international standards certifications. 

ROBIKON, SPC 
prosp. Moskovsky, 23, Kyiv, 04073, Ukraine
tel.: +38 (044) 586 2633; fax: +38 (044) 586 2634
e-mail: info@robikon.com
www.robikon.com

Scientific Production Company “Robikon LLC” deals with R&D and production of:
•	 gas filter-separators FSG;
•	 filters for purification of impulse gas;
•	 domestic filters FG;
•	 filtering elements FTP;
•	 units for purification and drying of natural gas;
•	 gas dehumidifiers;
•	 sensing lines ITSU, constriction devices USB-F and DKS;
•	 sets of straight runs for ultra sound meters;
•	 odorant filters and other special filters;
•	 technological tanks for gas distributing station, compressor plant and other objects.

ROSEN EUROPE B.V.
Zutphenstraat, 15
7575 EJ Oldenzaal, the Netherlands
tel.: (31 541) 587 000; fax: (31 541) 587 130
e-mail: rosen-oldenzaal@roseninspection.net
www.roseninspection.net

ROSEN is a leading privately owned company serving the oil and gas industry with 
inspection, integrity, and rehabilitation products and services. For 30 years, ROSEN has 
provided the industry with advanced inspection and integrity solutions to ensure safe and 
economical operation of a wide range of assets and facilities.

The ROSEN Group operates in more than 100 countries and employs over 2,000 people. 
Founded by Hermann Rosen in Germany in 1981, ROSEN has been headquartered in 
Switzerland since 2000. In September 2011, ROSEN celebrates its 30th anniversary.

ROSEN Europe, the operational company responsible for clients in Europe and CIS, Africa, 
South America, India, Pakistan and Iran, offers pipeline inspection services from 4"–56" lines 
with almost any length or configuration, and is represented in Ukraine by its representative 
office located in Kyiv.

ROXTEC UA, LTD
vul. Peremogy, 9

Kyiv, 03170, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 536 1554; tel.: +38 (044) 227 4941

e-mail: roxtec_ua@ukr.net, roxtec_ua@mail.ru
www.roxtec.ua, www.roxtec.com

Roxtec is a modular-based system of cable and pipe seals (“Multidiameter” technology 
is used).

Roxtec system combines in itself: 
•		impermeability	(protection	against	water,	gases,	dust,	rodents,	insects);
•		protection	against	fire;
•		protection	against	electromagnetic	interference	and	radio	hindrances;
•		defense	from	the	explosion,	vibration	and	pressure.
Certified in Ukraine!

ROZUMNYI DIM, LLC
vul. Syretska, 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 directions of our activity are industrial electric cable heating systems 
and industrial heaters. All products are certificated according to European and Ukrainian 
standards. Our company carries out full scope of engineering services: projecting, equipment 
delivery, installation, warranty and post-warranty service. Our customers are: producers of 
food, chemical, petroleum, woodworking and other industries.

SATURN DATA INTERNATIONAL, Company
vul. Borschagivska, 125

Kyiv, 03056, Ukraine 
tel/fax.: +38 (044) 457 5555

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

Saturn Data International Company is one of the leading Ukrainian systems IT integrator. 
The Company is certified by ISO 9001:2008 and recognized as the winner of a number of 
national competitions. Our partners are: Siemens, R&M, Rittal, Industronic, Dräger, Phoenix 
Contact and other well-known world-wide leaders. The company is ready to implement 
projects in the following areas: the construction of information systems and networks 
(SCS, LAN, data centers, access control systems, video surveillance systems), technological 
control systems, loud-speaking communication systems; distribution of protected cases for 
transportation, protected notebooks, monitors, tablet and pocket computers, alcohol meters. 
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SCHLUMBERGER SERVICES UKRAINE, LTD
prov. Bekhterivskiy, 4-V, fl. 3
Kyiv, 04053, Ukraine 
tel.: +38 (044) 596 5000
fax: +38 (044) 596 5595
e-mail: info.kiev@slb.com
www.slb.com

Schlumberger is the leading oilfield services provider, trusted to deliver superior results 
and improved E&P performance for oil and gas companies around the world. Through 
our well site operations and in our research and engineering facilities, we are working to 
develop products, services and solutions that optimize customer performance in a safe and 
environmentally sound manner.

SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
Schöntaler Weg, 46 
D – 58809, Neuenrade, Germany
tel.: +49 2385 474 490-0
fax: +49 2385 474 490-2
e-mail: vschl@yandex.ru 
www.schniewind.ru 

The company Schniewindt was founded in 1829 in Neuenrade, Germany and it is 
a performance-oriented, independent family enterprise. 

Through global cooperation we are now one of the leading manufacturers of electrical 
heating equipment and high voltage resistor technology, as well as equipment for power 
distribution.

The Schniewindt heating technology involves the development, production and 
distribution of electric heaters and heating systems for heating gases, liquids and solids of 
all kinds, especially for explosive and potentially firedamp atmospheres.

The versatility of the used technologies is preferably applied in the chemical, 
petrochemical, offshore and marine industry.

SELTON, LLC
vul. Kruglouniversitetska, 22
Kyiv, 01024, Ukraine 
tel.: +38 (044) 244 9733
fax: +38 (044) 244 9734
e-mail: info@selton.com.ua
www.selton.com.ua

Company Selton is a manufacturer of filtration equipment for cleaning of non-aggressive 
liquids and gases from liquid-phase components and solid state impurities. The leading 
activity is the production of filter elements for cleaning up:

•		natural	gas;
•		liquefied	gas;
•		air	for	industrial	and	consumer	needs;
•		light	and	dark	petroleum	products;
•		technological	and	waste	waters.
Another company’s activity is the production of single-cartridge gas filters in complete 

set and gas flow state control units: gas control points, reduction units, etc. The company is 
certified for compliance with the requirements of ISO 9001:2008. Certification was done by 
German company TUV Rheinland InterCert.

SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. LTD.
g. Dunin Street. Nanerlu, 233

prov. Shandong, China
tel.: +86 546 817 9179 8228

fax: +86 546 775 3666
e-mail: wangyq@keruigroup.com

changxc@keruigroup.com
www.keruigroup.com

Kerui Group, located in China, Dongying, owns more than 5,500 employees. Kerui sets 
up subsidiaries, technical service stations and spare parts warehouses in 37 countries all over 
the world and owns more than 60 service teams for drilling and workover operation, coiled 
tubing technical service, fracturing service, under balance drilling service and thickened oil 
recovery service.

SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD
No.1769, Pu Xing Road

Minhang District
Shanghai, China

tel.: +86 216 429 6661
fax: +86 215 433 6696

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

Shenkai is mainly engaged in researching, developing and manufacturing petroleum 
equipment. The main products: Mud Logging Unit; Drilling Instrument; Wireless MWD, BOP 
and Control System, Choke and Kill manifold, Wellhead and Christmas tree, Drilling Bits. 
Shenkai also offers Mud Logging Services. Up to now, Shenkai has exported many products 
to 50 countries and regions.

SHELF, Industrial-Scientific Company, LTD
vul. Radianska, 5 

Debaltseve, Donetsk obl.
84700, Ukraine

tel./fax: +38 (06249) 23 838
+38 (06249) 24 863

tel.: +38 (067) 694 4445 
e-mail: shelf@shelf.ua 

www.shelf.ua 

The main activity  of “Industrial-Scientific Company “Shelf” is the production of:
•	 fuel, diesel fuel dispensers, gas dispensers (propane-butane, methane), combined 

dispensers (fuel, diesel fuel CNG and LPG) and oil dispensers;
•	 tanks for liquefied propane gas;
•	 equipment for CNG stations;
•	 equipment for filling stations and petroleum storage depots; 
•	 installation, start-up and  set up of the equipment, service maintenance and warranty 

service.
There are 78 models of fuel, gas and oil dispensers.
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SIGNATURE SYSTEMS GROUP, LLC
50 East 42nd Street – 14th Floor
New York, NY 10017, USA
tel.: +1 212 953 1116; fax: +1 212 953 1117 
Contact person:
Eric Hochman — SVP Sales
e-mail: ehochman@eventdeck.com
www.megadeckrigmats.com

Signature manufactures modular composite rig matting systems for access, ground 
protection, and safety at oilfields and drill sites. Signature’s MegaDeck and DuraDeck 
matting is in widespread use worldwide to provide a solid surface for drilling operations and 
serve as a base for equipment, trucks, and activities.

SLANT, LTD, Publishing House
P.O.B. 6, Moscow, 125424, Russia 
tel.: +7 (499) 192 8066, +7 (499) 192 5597
fax: +7 (499) 192 6439
e-mail: slant@slant.ru 
www.slant.ru

SLANT Publishing House issues directories in print and electronic versions: monthly 
journal “Oil & Gas Equipment. Price Bulletin” and annual directory “OIL & GAS, GEOLOGY 
& GEOPHYSICS, EQUIPMENT. Russia and CIS”.

SMITH SERVICES UKRAINE, LLC
vul. Lisna, 9
Dykanka, Poltava obl., Ukraine
tel./fax: +38 (05351) 91 3 58
www.slb.com

Smith Bits department of Schlumberger Company is the largest global provider of 
products and services at the oil and gas sector in Russia, Ukraine and CIS countries. Smith 
Bits is a leading supplier of the world-record setting PDC, Roller Cone and Impregnated 
diamond bits together with sophisticated drill string and BHA modeling software and bits 
designing technologies. For more information, please, visit Smith Bits’ booth.

SMITH UKRAINE, DE
vul. Frunze, 225, of. 203, Poltava, 36008, Ukraine
tel.: +38 (0532) 50 9663; fax: +38 (0532) 50 6363
e-mail: reception@smithea.com.ua, anikonenko@smithea.com.ua
www.integra-su.com.ua

DE “Smith Ukraine” operates in the oil and gas market of Ukraine from the beginning 
of 2005. The company supplies oil and gas equipment and provides the following services:

•	 integrated project management (IPM);
•	 drilling and well-workover;
•	 bit service;
•	 coring service;
•	 down hole motors service;
•	 directional drilling;
•	 repair and insulating works.

“Smith Ukraine” Company represents “Integra” group of companies (Russia), Scientific 
and production enterprise “Burintekh”, LLC (Russia) and LTD “NefteProgressCenter” (Russia) 
on the territory of Ukraine.

SPECIAL STEELS AND ALLOYS CO LTD
ul. Zavodskaya, 14-B

Schelkovo, Moscow obl.
141101, Russia

tel.: +7 (495) 775 5522
fax: +7 (495) 775 1888

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

Special Steels and Alloys, founded in 2000, is one of the leading Russian steel producing 
and trading companies. We offer more than 3,000 names of production from stainless steel: 
seamless pipes, welded and profile pipes, fittings for food, oil and chemical industries, bars, 
sheets, fittings for construction, etc.

STATE SCIENTIFIC AND TECHNICAL LIBRARY 
OF UKRAINE (SSTL OF UKRAINE)

vul. Gorkogo, 180
Кyiv-150, 03680, Ukraine

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

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

www.gntb.gov.ua

The Library was founded in March 1935. On the 6 of June 1960 it was granted the status 
of State Library. It was given its present name in 1992. Main types of activity: scientific and 
technical literature and documentation fund formation including patent, normative and 
technical, industrial documentation, auto synopsis dissertations, publication of bodies of 
scientific and technical information; library and bibliographic, reference and informational 
service; topic patent quest; giving of the factographic information about the firm, 
organization, enterprise (domestic and foreign) and its products; deposition of scientific 
works; documentation copy making; providing with computer technique and Internet, 
documentation and image scanning, electronic delivery of documents, etc.

SV ALTERA, LTD
bulv. І. Lepse, 4

Kyiv, 03680, Ukraine 
tel.: +38 (044) 496 1888
fax: +38 (044) 496 1818

e-mail: office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

“SV Altera” Company offers its customers full range of solutions connected with 
technological processes automation, transmission and distribution of electricity.

We offer technical and information support. Equipment is certified. Network of affiliated 
offices is situated all over Ukraine.
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SYSTEC CONTROLS GMBH
Lindberghstrasse, 4
82178, Puchheim/Munich, Germany
tel.: +49 8980 9060; fax: +49 8980 906 200
e-mail: info@systec-controls.de
www.systec-controls.de

SYSTEC CONTROLS is an innovative company in the field of flow-measurement and 
environmental measuring methods. Our flow meters are widely used in such industries as 
oil & gas, power, water and waste water, food and machinery. The most striking example 
for our activities is the development of the delta flow integrating-pitot tube. Its special 
profile has introduced a new dimension of dp-measurement. Moreover, SYSTEC CONTROLS 
is a premium manufacturer of ultrasonic flow-measurement solutions. Clamp-on or in-
line systems, filled or partially filled pipes, transparent or contaminated media, SYSTEC 
CONTROLS can offer an ultrasonic solution.

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.

TECHPRILAD, NPE, LTD 
prov. Kurenivskyi, 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 manufacturers: ARI-Armaturen (Germany), Zwick Armaturen (Germany), 
Valvosider (Italy), Swissfluid (Switzerland), Flowrox (Finland), Vexve (Finland), Valpres (Italy).

TEGAS, Industrial Group
ul. Repina, 20, of. 43, Krasnodar, 350051, Russia

tel.: +7 (861) 299 0909; fax: +7 (861) 279 0609
e-mail: info@tegaz.ru

www.tegas.ru

Tegas Industrial Group is a leading Russian manufacturer of compressor and gas-
separating equipment. Company makes air and nitrogen compressor stations, which can 
be stationary, mobile on chassis Kamaz, Ural, MZKT or in block-module container version. 
Such equipment is used in many industrial applications: oil and gas processing, coal, mining, 
chemical, food, transport and many others. Our level of expertise allows us to find the best 
solutions for any customer’s requests.

TENDER, LE
P.O.B. 53, Kyiv, 03065, Ukraine

tel.: +38 (050) 384 6874; fax: +38 (044) 408 7844
e-mail: tender_kiev@mail.ru

www.tndi.kiev.ua

We exist at the market of information and advertising services since 1996.
Publisher of specialized annual catalogues (works, products, services):
•		since	1998	—	“Power	and	Electrical	Engineering.	Ukraine”;
•		since	2002	—	“Engineering	Systems.	Ukraine”;
•		since	2002	—	“Instrumentation	and	Automation.	Ukraine”;
•		since	2011	—	“Energy	Saving.	Ukraine”.
Catalogue comes together with a CD (detailed description of Ukrainian enterprises and 

their production).

TEPLOENERGOСOMPLEСT, 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 technological solutions in the oil and gas 
complex: construction, reconstruction, modernization, development and implementation 
of integrated automation systems and FEC object security. We perform exploration and 
diagnostic works, assessment of pipelines and natural gas equipment.

TEPLOPRIBOR/UKRTEHPRYLAD, TН
vul. Kharkivske shose, 145

Kyiv, 02121, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 230 0552 (multichannel)

e-mail: pribor@ukrteh.kiev.ua
www.teplopribor.ru

Teplopribor OJSC manufactures instruments of general industrial and special purposes 
for more than 50 years: signalling devices, level gauges, devices supervising pressure and 
charge. Тhe system of quality ISO-9001-2001 is introduced. OJSC “Teplopribor” is the main 
measuring equipment supplier for “Gasprom”, “Rosneft”, “Lukoil”, “TNK-BP” and other.

The main representative of OJSC Teplopribor in Ukraine is JSC Ukrtehprylad TH.
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TERMINAL: OIL REVIEW, Magazine
vul. Frunze, 40-G, fl. 2, Kyiv, 04080, Ukraine
tel.: +38 (044) 224 6839; fax: +38 (044) 234 6847
e-mail: oil@ukroil.com.ua
www.oilreview.kiev.ua

Analytical journal “TERMINAL: Oil Review” is being published since 2000 and is dedicated 
to fuel and energy complex of Ukraine and abroad. The main events in the oil and gas 
extraction, processing and transportation sphere are highlighted in the journal, as well as 
the issues of the oil products production and selling, the issues of the legal regulation of 
the oil and gas complex, ecology, quality, energy saving problems, also the analysis of the 
market risks with the price forecasts is provided.

THE OIL & GAS EXPOSITION MAGAZINE 
P.O. B. 6, prosp. Mira, 3/14, of. 145
Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan
423809, Russia
tel.: +7 (8552) 38 5126
e-mail: dima@expoz.ru
www.runeft.ru

The magazine is an informational publication about oil and gas in the Republic of Tatarstan 
(detailed technical information about new equipment, projects, and modern technologies).

THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE, JSC
vul. Gorkogo, 127, Kyiv, 03150, Ukraine 
tel.: 0 800 504 450; fax: +38 (044) 247 8082
e-mail: bank@eximb.com
www.eximb.com

Joint Stock Company The State Export-Import Bank of Ukraine is 100% state-owned. 
Acting as the sole financial agent of the Government of Ukraine with respect to foreign loans 
from IFIs borrowed or guaranteed by Ukraine. Supporter of the real economy and SME-
development: project financing, LT and ST trade finance, documentary credits, guarantees, 
FX and money market, international settlements, etc.

TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM 
MACHINERY CO., LTD
No.1 of Fuwang street in Fuyuan Economic Area
Wuqing Area, Tianjin, China
tel./fax: +86 022 2953 5758
e-mail: dfxk2008@yahoo.com.cn
www.dfxk.com

Development, production and sale of petroleum machinery and spare parts, 
petrochemical machinery and spare parts, general machinery and spare parts; technology 
development, consultancy and service of petroleum projects; geological exploration, 
selling of exploration equipment. Special oil drilling vehicle manufacture and selling 
(after authorized by Special Equipment Safety Supervision Department); Import & export 
business (except for those forbidden by country laws and rules); Transportation of general 
goods (above business in case need certificates and license could not be carried before the 
certificate issue, transact on bases of country’s special business provisions, if there are any).

TRIADA, EMC, LLC
vul. Koneva, 4

Kharkiv, 61052, Ukraine 
tel.: +38 (057) 763 1460
fax: +38 (057) 763 0098

e-mail: office@ipp-triada.com.ua
www.ipp-triada.com.ua

LLC “EMC TRIADA” offers solutions for processes in industrial automation:
•	 project design, procurement, installation, commissioning in industrial automation 

(DCS, PLC, ESD);
•	 industrial information technologies;
•	 supplying of measurement & instrumentation, actuators, control system’s components, 

software;
•	 development of basic technology projects and regulations.
EMC TRIADA has certificate ISO 9001:2008 Management System.

TRISKEL ENERGY CONSULTANCY LTD
192 Old Bakery St.

VLT08 Valletta, Malta
tel.: +39 335 128 8752

e-mail: info@triskelenergy.com
 xavier.herve@triskelenergy.com

www.triskelenergy.com

Triskel Energy Consultancy Ltd provides services and partnerships to prove and 
fund assets from prospect to resource. Founded on February 2010, Triskel focuses on Oil 
and Gas Exploration, Gas Storage and Unconventional Resources as well as Renewables 
(Geothermal) internationally with offices in Istanbul (Turkey), Rome (Italy) and (soon-to-
open) Pau, France.

TUBES INTERNATIONAL, LLC
vul. B. Khmel’nyckogo, 106

Lviv, 79024, Ukraine
tel.: +38 (032) 245 9341

+38 (032) 245 9441 
fax: +38 (032) 245 9342 

e-mail: lviv@tubes-international.com
www.tubes-international.com.ua

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.
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TYAZHPROMARMATURA, JSC
ul. Nekrasova, 60, Aleksin, Tula obl., 301368, Russia
tel.: +7 (48753) 466 754; fax: +7 (48753) 27 120
e-mail: office@aztpa.ru
www.aztpa.ru 

Tyazhpromarmatura JSC manufactures pipeline valves for oil and gas industry, as well as 
high-tech valves for NPP and heat stations.

The regular customers of products are the largest facilities of heat power complex of 
Ukraine: Gazprom, Transneft, Rosatom, etc. 

The Quality Management System of Tyazhpromarmatura JSC has been certified to 
correspond to standards ISO 9001:2008 and GOST R ISO 9001-2008. Since the year 1997 
the company has got the license of API to use the API Official Monogram®, specification 6D.

U.S. COMMERCIAL SERVICE
Department of Commerce

vul. I. Sikorskogo, 4, Kyiv, 04112, Ukraine
tel.: +38 (044) 521 5244; fax: +38 (044) 521 5727
e-mail: office.kiev@trade.gov
www.buyusa.gov/ukraine

The Commercial Service is part of the U.S. Department of Commerce.
The primary mission of the U.S. Commercial Service is to assist U.S.-Ukrainian business 

development facilitating the expansion of trade. During the 16th International Forum “Oil 
& Gas 2012”, the Commercial Service will represent U.S. companies interested in opportunities 
in the Ukrainian market.

The Commercial Service also provides market expertise on specific sectors, and provides 
introductions to government and business leaders of both countries concerning commercial 
opportunities and potential business partnerships.

Please see the details about our services on our website www.buyusa.gov/ukraine/index.asp

UKRAINIAN ENERGY
e-mail: uaenergy@gmail.com
www.ua-energy.org

“Ukrainian Energy” (www.ua-energy.org/en) is a unique platform created by the analytical 
centre “DiXi Group”. Every day it publishes announcements, news in energy sphere, analytical 
notes of renowned think-tanks, announcements and reports of key sector events, interviews and 
comments of market specialists. It also has several special projects (sub-websites) and a full-scale 
English version.

UKRAUTOGAS, Affliated company of National 
joint-stock company “Naftogas of Ukraine”
vul. Grygorovycha Barskogo, 2
Kyiv, 03134, Ukraine
tel.: +38 (044) 461 2811; tel./fax: +38 (044) 461 2868
e-mail: main.uag@naftogaz.net
www.ukravtogaz.com

Realization of compressed natural gas (methane) for motor fuel trough one of the 
biggest in Europe network of natural gas vehicle filling stations (NGVFS), its project capacity 
is 683 mln. cm. per year.

UKRGASPRODUCTION, SC 
National Joint Stock Company “NAFTOGAZ OF UKRAINE”

vul. Kudryavska, 26/28
Kyiv, 04053, Ukraine 

tel./fax: +38 (044) 461 2994
e-mail: press@gasdob.com.ua 

www.ugv.com.ua 

SC Ukrgasproduction of NJSC Naftogaz of Ukraine is a vertically integrated company 
with a complete production cycle — Upstream, mainly exploring of new oil and gas reserves 
and fields development, transportation, Downstream and fuel retail through own service 
stations.

SC Ukragasproduction is the largest gas production company. In 2011 production 
totaled to 14.9 billion cubic meters, 75% of gas production in Ukraine.

UKRGASTECH, LTD
vul. Akademika Tupoleva, 19

Kyiv, 04128, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 492 7621
e-mail: dpugt@dgt.com.ua

www.dgt.com.ua

Manufacture, delivery and installation:
•	 фЛОУТЕК–TM Complexes and SMART Transmitters ПМ–3В for commercial flow calculations 

of gas or liquid by applying flowing density analyzers and gas chromatographs;
•	 systems of automatic control GDS on the odorization of complexes of фЛОУТЕК-TM-Д;
•	 ГРС and ПОЛУМ’Я-04 for reduction and heating of gas and regulators of pressure;
•	 stand–alone micro–powered Complexes for flow calculations of gas wells;
•	 SMART transmitters of temperature and pressure and multivariable transmitters ПМ-3, 

transformers of cathode potential;
•	 calibrators of pressure КДУ-1 and INDUSTRIAL-controllers of a different setting.

UKRGAZ-SERVICE, SC, PJSC 
prosp. Nauky, 39, apt. 19

Kyiv, 03028, Ukraine
tel.: +38 (044) 592 7739
fax: +38 (044) 524 0338

e-mail: ukrgazservice@voliacable.com 

Mounting, installation, sale of instrumentation.

UKRGAZKOMPLEKT, ITC, LTD 
vul. Amurs’ka, 4, build. 3

Kyiv, 03022, Ukraine
tel.: +38 (044) 494 0931
fax: +38 (044) 494 0933

e-mail: оffice@ukrgazkom.com.ua
www.ukrgazkom.com.ua

Official representative of Pietro Fiorentini in Ukraine. Sales and service of gas pressure 
regulators, gas filters, ball valves, producing a gas station.
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UKRNAFTA, PJSC
prov. Nesterovskyi, 3–5, Kyiv, 04053, Ukraine 
tel.: +38 (044) 503 0386; fax: +38 (044) 503 0389
e-mail: press@ukrnafta.com
www.ukrnafta.com

Development and production of oil, gas and gas condensate fields. Exploration and 
development drilling of wells. Prevention and liquidation of open oil and gas gushers, gas 
processing. Oil for oil refineries, dry and liquefied gas, stable petrol. Sale of combustive-
lubricating materials through own fuel station network.

UKRNAFTOGAZREMONT, LTD
prov. Malopanasіvsky, 4/7, of. 110
Kharkiv, 61052, Ukraine 
tel./fax: +38 (057) 712 1276
e-mail: ungr7@ukr.net

“Ukrnaftogazremont” LTD specializes in capital (underground) repair of oil and gas 
wells. We offer the following services: waterproofing works, hydrocarbon production 
intensification, installation of cement bridges.

“Ukrnaftogazremont” LTD produces gas and gas condensate and is licensed for search 
(exploration) of minerals and natural gas according to unsettled rate.

UKRROSMETALL, Concern
prosp. Kursky, 6, Sumy, 40020, Ukraine
tel.: +38 (0542) 674 114, +38 (0542) 674 102
fax: +38 (0542) 674 179
e-mail: info@ukrrosmetall.com.ua
www.ukrrosmetall.com.ua

Concern “Ukrrosmetall” manufactures compressor stations for oil and gas complex:
•	 piston gas compressor stations GSH, 2GU, 3GSH;
•	 compressor stations 6GSH 2,5;
•	 special mobile compressor stations SD, ND;
•	 gas screw compressor plants and stations AGV-50/1-7U2, UGV-65/8-22 U2, SGV-315-20/ 

1.5-25 U1, SGV-400-65/4-26 U1;
•	 automobile gas-filled stations AGNCS;
•	 nitrogen membrane compressor stations AMVP;
•	 oil-refining separators plant PSM, SM, separators for diesel fuels SDT;
•	 rotary plants and stations with productivity 5–200 m3/min;
•	 oil-free centrifugal air-compressors with productivity 5–125 m3/min;
•	 ball valves and heat-exchange equipment. 

UKRTATNAFTA, PJSC
vul. Svishtovska, 3
Kremenchuk, Poltavska obl., 39610, Ukraine
tel.: +38 (0536) 768 516, +38 (0536) 761 040
fax: +38 (0536) 761 184, +38 (0536) 761 183
e-mail: pobox@ukrtatnafta.com 
www.ukrtatnafta.com, www.energy-95.com

The leader of the national refining industry — the Transnational Finance and Production 
Petroleum Company “Ukrtatnafta” — produces and markets a wide range of high-quality 

petroleum products, including environment-friendly unleaded gasolines of А-80, А-92-Euro, 
А-95-Euro grades, diesel fuel of summer, winter and arctic grades, fuel with improved 
performance called Energy, which is produced using BASF package of additives (all gasoline 
and diesel fuel grades meet Euro-4 requirements), aviation fuel, different types of lube oils, 
liquefied gases, petroleum solvents, fuel oil, sulphur, totally over 60 products.

UKRTRANSGAS, Affiliated company of National 
Joint-stock company “Naftogaz of Ukraine”

Klovskiy Uzviz, 9/1
Kyiv, 01021, Ukraine

tel.: +38 (044) 254 3154
fax: +38 (044) 461 2095

e-mail: ukrtransgas.utg@naftogaz.net
www.utg.ua

Supplying natural gas to domestic consumers; natural gas transmission through 
Ukraine; storage of natural gas in underground storage facilities; construction, 
operation, reconstruction and servicing of gas mains; R & D for gas transmission and 
storage industries.

UKRTRANSNAFTA, PJSC
vul. Kutuzova, 18/7, Kyiv, 01133, Ukraine 

tel.: +38 (044) 201 5776, +38 (044) 201 5701
fax: +38 (044) 201 5778

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

PJSC “Ukrtransnafta” is the national operator of the oil-trunk pipeline system of Ukraine. 
It provides oil supply to Ukrainian refineries as well as transit to the EU countries.

The overall pipeline length is 4,766 km. The system has: inlet throughput is 114.5 MTA, 
outlet — 56.3 MTA, 51 oil pumping stations, tank farm over 1 million m3 and a complex of 
technological and electro technical facilities.

The company owns Marine Oil Terminal “Pivdenniy”, which can load/unload tankers with 
deadweight up to 150 thousand tones with maximum draught 13.8 meters.

The all oil-trunk pipelines of the Company are maintained in operational condition that 
ensures the implicit fulfillment of oil transportation contracts.

UKRTRUBOIZOL, SPE
vul. Zavodska, 2

Melioratyvne, Novomoskovsky reg.
Dnipropetrovsk obl., 51217, Ukraine

tel./fax: +38 (056) 736 2475, +38 (056) 736 2564
e-mail: office@uti.ua

www.ukrtruboizol.com

•	 External isolation of pipes with polyethylene, polyurethane;
•	 Internal corrosion-inhibiting and plain epoxy pipe;
•	 Renovation and isolation of used pipes;
•	 Development and manufacture of isolation lines and equipment for these 

technologies;
•	 Supply of pipes and component parts.
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UNION DRILLERS OF UKRAINE
vul. Anri Barbusa, 9, Kyiv, 02192, Ukraine
tel.: +38 (095) 807 6685, +38 (097) 489 7357, +38 (044) 515 7695
e-mail: burinnja@ukr.net, vdovichenkoai@gmail.com
www.burinnja.com.ua

Scientific research, design of new technics, technology and organization of drilling process.
Manufacture of drilling equipment, tools and devices for holes drilling.
Training of drilling personnel according to international experience.

USEIS SA, Representative office in Ukraine 
vul. Glybochytska, 40
Kyiv, 04050, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 500 8357
e-mail: marketing@useissa.ch
www.useissa.ch

•	 Qualified professionals with extensive experience in oil and gas industry in Ukraine 
and CIS countries;

•	 Services for turnkey exploratory and production drilling of oil and gas wells of any 
complexity (including deviated, with a horizontal completion);

•	 Workover services;
•	 Core sampling services;
•	 Engineering support and consulting while drilling.

VALIDUS UKRAINE, LTD
prov. Zhukovskogo, 15, Kyiv, 03022, Ukraine 
tel.: +38 (044) 259 7988; fax: +38 (044) 257 5814
e-mail: info@validus.com.ua
www.validus.com.ua

Company “Validus Ukraine” is the first comprehensive provider of professional hydraulic 
equipment for road road-building, repair, search-and-rescue, underwater-engineering and 
other special activities in Ukraine.

VALIDUS is the exclusive distributor of Stanley Hydraulic Tools DOA s.r.l., RAVETTI s.r.l., 
Stanley LaBounty, Nova Siria, FAB-COB, STORE VAN companies in Ukraine - manufacturers of 
hydraulic equipment number 1 in the world.

VELAN, TН
ul. Chudnaya, 10
Rostov-on-Don, 344041, Russia
tel./fax: +7 (863) 237 0340
tel.: +7 (863) 237 0350, +7 (863) 237 0341
e-mail: velan-td@aaanet.ru 
www.velan-td.ru 

VELAN — 50 year experience in the field of production and supply of all the range of 
explosion-, dust- and waterproof electric equipment. Innovative energy saving technologies 
are condensed in light fittings production (including LED ones).

The management system is certified to meet the requirements of ISO 9001:2008 standard 
by “Bureau Veritas Certification”.

VERNUS, Group Corporation 
P.O.B. 8140

San Juan, PR 00910, USA
tel.: +1 787 722 8860
fax: +1 787 722 8907

Contact person: 
José O. Rodríguez, Vice President, International Operations

e-mail: jose.rodriguez@vernusgroup.com
www.vernusgroup.com

VERNUS Group is a U.S. based emerging conglomerate that provides advanced 
environmentally friendly tailor made solutions to soil remediation and enhanced oil recovery 
(EOR) challenges during drilling, production, transfer, refining, and well reactivation. 
GreenSafe, is our latest “Green” organic, non-toxic or harmful to flora and fauna, non-
flammable, and biodegradable surface collecting liquid agent thoroughly reviewed by both 
the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the U.S. Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA). Website: www.vernusgroup.com.

VIKOIL LTD, LLC
Kudriavskyi Uzviz, 7, of. 211

Kyiv, 04053, Ukraine 
tel.: +38 (044) 451 4862
fax: +38 (044) 451 4862

e-mail: marketing@vikoil.kiev.ua
www.vikoil.com

•	 Personnel with extensive experience in conducting seismic operations in different 
climatic zones according to international standards.

•	 Uses modern telemetry equipment and technologies.
•	 Performs 2D, 3D and 3C Seismic Surveys for mineral and hydrocarbon exploration.
•	 Performs full range of seismic data processing and interpretation.
•	 3D geologic modelling, estimation of reserves, hydro-dynamic modelling.
•	 The company is certified by international Certification Center DEKRA of compliance 

with ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001.

VOITH TURBO, Sp. z o.o., Representative office
vul. V. Khvoiky, 21, of. 602

Kyiv, 04655, Ukraine 
tel.: +38 (044) 581 4761
fax: +38 (044) 581 4760

e-mail: vadim.ivanov@voith.com
www.ukraine.voithturbo.com.ua

www.voithturbo.com

Voith products provide reliable drive and output control of compressors, pumps, fans 
and other machines. 

Largest in the world heat power, nuclear and hydro stations, pipe lines, oil and LNG 
terminals, refineries and offshore platforms use produced in VOITH:

•	 hydrocouplings and torque converters;
•	 gear boxes, turbines, generators;
•	 flexible and torque limited couplings;
•	 automatic control systems.
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VOLGABURMASH, JSC
ul. Groznenskaya, 1
Samara, 443004, Russia 
tel.: +7 (846) 330 3070
+7 (846) 330 3156, +7 (846) 300 8375
fax: +7 (846) 330 2752
+7 (846) 330 3106, +7 (846) 300 8210
e-mail: general@vbm.ru, market@vbm.ru, dds@vbm.ru
www.vbm.ru

Volgaburmash, JSC is the largest and the most advanced Russian manufacturer of rock 
cutting tools for oil-and-gas and mining industries. The company successfully provides 
the following products to the worldwide market: roller cone bits ranging in diameter from 
93.0 mm (3.66") to 660.4 mm (26") with tungsten carbide inserts or steel teeth; PDC bits, core 
heads, near-bit stabilizers and string stabilizers. 

Volgaburmash, JSC also provides engineering services for well construction: drill bit 
services; provision of hydraulic down-hole motors; coring; directional drilling.

WEATHERFORD UKRAINE, LLC
vul. Irynynska, 5/24, of. 97
Kyiv, 01034, Ukraine
tel.: +38 (044) 284 1618
fax: +38 (044) 284 1619
e-mail: ukraine.info@eu.weatherford.com
www.weatherford.com

Weatherford International Ltd (WFT: NYSE) is one of the largest diversified upstream 
oilfield service company in the world. Our global network includes more than 58,000 people, 
900 service bases, 106 manufacturing facilities, and 34 technology and training centers in 
more than 100 countries. Our products and services span the lifecycle of a well, including 
drilling, evaluation, completion, production and intervention. The Company’s range of 
production-enabling technologies include evaluation services, directional drilling services, 
Secure DrillingSM services, cased hole completion systems, expandable technologies, 
intelligent completion technologies, production optimization systems and all major forms 
of artificial lift.

WELLTEC, LLC
ul. Begovaya, 3/1
Nordstar, Business Centre, fl. 31
Moscow, 125284, Russia
tel.: +7 (495) 287 6630
fax: +7 (495) 287 6631
www.welltec.com

Welltec® develops and provides well solutions for the oil and gas industry. The 
technologies and solutions are tailored to enhance recovery rates and are provided in 
the form of well completion technology and intervention services that support both 
performance and integrity.

Oil and gas fields exploration 
BUROVA TECHNIKA
CADOGAN PETROLEUM PLC
CHORNOMORNAFTOGAZ
DFXK UKRAINE-CHINA PETROLEUM MACHINERY&TECHNICS
DIAMENT OIL & GAS EXPLORATION 
ENI
FIRST DRILLING PORTAL
FUGRO OCEANSISMICA
GREATWALL DRILLING COMPANY
GRUP SERVICII PETROLIERE 
HOERBIGER SERVICE UKRAINE
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
NADRA GROUP
NAFTOGAZ OF UKRAINE
REGION
SCHLUMBERGER SERVICES UKRAINE
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO.
TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.
TRISKEL ENERGY CONSULTANCY LTD
UKRGASPRODUCTION
UKRNAFTOGAZREMONT
UNION DRILLERS OF UKRAINE
USEIS SA 
VIKOIL LTD
WEATHERFORD UKRAINE
WELLTEC

Drilling technologies 
BUROVA TECHNIKA
CADOGAN PETROLEUM PLC
DFXK UKRAINE-CHINA PETROLEUM MACHINERY&TECHNICS
DP SERVICE
ENI
FIRST DRILLING PORTAL
GREATWALL DRILLING COMPANY
GRUP SERVICII PETROLIERE 
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
NAFTOGAZ OF UKRAINE
REGION
SCHLUMBERGER SERVICES UKRAINE
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. 
SMITH UKRAINE
TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.
UKRGASPRODUCTION
UNION DRILLERS OF UKRAINE
WEATHERFORD UKRAINE
WELLTEC

Offshore and onshore oil & gas 
field exploitation 
BUROVA TECHNIKA
CADOGAN PETROLEUM PLC
DFXK UKRAINE-CHINA PETROLEUM MACHINERY&TECHNICS
ENI
FUGRO OCEANSISMICA
GENERATION
GREATWALL DRILLING COMPANY
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES

NADRA GROUP
NAFTOGAZ OF UKRAINE
REGION
RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
SCHLUMBERGER SERVICES UKRAINE
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. 
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO.
TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.
TRISKEL ENERGY CONSULTANCY 
UKRGASPRODUCTION
UNION DRILLERS OF UKRAINE
USEIS SA 
WEATHERFORD UKRAINE
WELLTEC

Natural gas and condensate 
treatment and processing 
CADOGAN PETROLEUM PLC
CHORNOMORNAFTOGAZ
ENERGOUCHET
ENI
HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
HEAT-GAZGEP KFT. 
HOERBIGER SERVICE UKRAINE
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
MICROL
NAFTOGAZ OF UKRAINE
ROBIKON
SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. 
UKRGASPRODUCTION

Gas storage 
CHORNOMORNAFTOGAZ
ENERGOUCHET
ENI
HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
HEAT-GAZGEP KFT. 
HOERBIGER SERVICE UKRAINE
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
MICROL
NAFTOGAZ OF UKRAINE
ROBIKON
TRISKEL ENERGY CONSULTANCY 
UKRTRANSGAS

Natural gas distribution, gas networks 
ARSENAL
BTK
ENERGOUCHET
ENI
HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
HEAT-GAZGEP KFT. 
HOERBIGER SERVICE UKRAINE
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
ITALGAZ
MICROL
NAFTOGAZ OF UKRAINE
ROBIKON
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SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
SPECIAL STEELS AND ALLOYS
TEPLOENERGOСOMPLEСT 
UKRGAZKOMPLEKT

Bulk natural gas and oil transport 
ARSENAL
CHORNOMORNAFTOGAZ
ENERGOUCHET
ENI
HOERBIGER SERVICE UKRAINE
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
MICROL
NAFTOGAZ OF UKRAINE
ODESSA FACTORY FINISHING MATERIALS
ROBIKON
UKRTRANSGAS
UKRTRANSNAFTA
VALIDUS UKRAINE

Pipeline fittings and stop valves — 
exploitation, service and maintenance 
BTK
CADOGAN PETROLEUM PLC
ELECTROTYAZHMASH-PRIVOD
ENERPROF
ENI
GRUP SERVICII PETROLIERE 
GZ ELEKTROPRYVID-UKRAINE
HOERBIGER SERVICE UKRAINE
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
ITALGAZ
IТО
KOUTEX TH
NAFTOGAZ OF UKRAINE
NOV OILFIELD SERVICES VOSTOK
ODESSA FACTORY FINISHING MATERIALS
PRIWODY AUMA
PRYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
SPECIAL STEELS AND ALLOYS
TECHPRILAD
TEPLOENERGOСOMPLEСT 
TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.
TUBES INTERNATIONAL
TYAZHPROMARMATURA
UKRGAZKOMPLEKT
UKRROSMETALL
UKRTRUBOIZOL
VALIDUS UKRAINE

Diagnostics, risk assessment 
and reliability control 
CADOGAN PETROLEUM PLC
DIA-TEST
EKNIS-UKRAINE
ENI
FUGRO OCEANSISMICA
GREATWALL DRILLING COMPANY
HOERBIGER SERVICE UKRAINE
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
MICROL
NAFTOGAZ OF UKRAINE
ORION

TECHNOTEK
TEPLOENERGOСOMPLEСT
TRISKEL ENERGY CONSULTANCY LTD
UKRTRANSGAS
VIKOIL LTD

Equipment for oil and gas industry
ALPHA-GАZPROMCOMPLECT
BTK
BUROVA TECHNIKA
DFXK UKRAINE-CHINA PETROLEUM MACHINERY&TECHNICS
DP SERVICE
EKNIS-UKRAINE
ELECTROTYAZHMASH-PRIVOD
ELEMER-UKRAINE
ENERGOUCHET
ENERPROF
ENI
FAKEL
GENERATION
GEOTRON
GIDROMASH
GRAPA UKRAINE
GREATWALL DRILLING COMPANY
GRUNDFOS UKRAINE
GRUP SERVICII PETROLIERE 
GZ ELEKTROPRYVID-UKRAINE
HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
HEAT-GAZGEP KFT. 
HOERBIGER SERVICE UKRAINE
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
INTELECTUALNI PROMYSLOVI SYSTEMY
ITALGAZ
IТО
KÄRCHER
KOTRIS
KROHNE
KURS, SPE
MICROL
MOTOR SICH
NADRA GROUP
NATIONAL OILWELL VARCO, DRECO ENERGY SERVICES ULC
NOV OILFIELD SERVICES VOSTOK
ODESSA FACTORY FINISHING MATERIALS
ORION
ORMA-OLIMP
OWEN
PHOTONIKA
PILOT DRILLING TECHNOLOGIES
PRIWODY AUMA
PROMNEFT
PROMPRIBOR
PRYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
RADMIRTECH 
RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
ROBIKON
ROXTEC UA
SATURN DATA INTERNATIONAL
SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
SELTON
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. 
SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO.
SMITH SERVICES UKRAINE
SMITH UKRAINE
SYSTEC CONTROLS GMBH
TECHKOMPLEKT-KIEV

TECHNOTEK
TEGAS
TEPLOENERGOСOMPLEСT 
TEPLOPRIBOR/UKRTEHPRYLAD
TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.
TRIADA
TUBES INTERNATIONAL
UKRGAZKOMPLEKT
UKRROSMETALL
VALIDUS UKRAINE
VELAN
VOITH TURBO
VOLGABURMASH
WEATHERFORD UKRAINE

Controlling and measuring devices
SYSTEC CONTROLS GMBH
TECHNOTEK
UKRGAZ-SERVICE

Oil refinery
ENERGOUCHET
ENI
HEAT-GAZGEP KFT. 
HOERBIGER SERVICE UKRAINE
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
MICROL
SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
UKRGASPRODUCTION
UKRTATNAFTA

Petro-chemistry and oil & gas 
refinery products 
ENERGOUCHET
ENI
HEAT-GAZGEP KFT.
HOERBIGER SERVICE UKRAINE
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
NAFTOGAZ OF UKRAINE
ROBIKON
SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
UKRGASPRODUCTION

Ecological monitoring systems
BUROVA TECHNIKA
CADOGAN PETROLEUM PLC
EKNIS-UKRAINE
ENI
FUGRO OCEANSISMICA
HOERBIGER SERVICE UKRAINE
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
NAFTOGAZ OF UKRAINE
ORION  
TRIADA
WEATHERFORD UKRAINE

Cable and conducting equipment
ENI
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
ROZUMNYI DIM
TECHKOMPLEKT-KIEV

Electric insulation materials and insulators
ENI
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
TECHKOMPLEKT-KIEV

Gas sale
ENI
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES

Sale of oil products
ENI
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
UKRTATNAFTA

Staff training according 
to the international standards 
ENI
FIRST DRILLING PORTAL
GRUP SERVICII PETROLIERE 
INNOVATION CROSS-UNIVERSITY NETWORK 
FOR DEVELOPMENT OF PARTNERSHIP WITH ENTERPRISES
NAFTAGAZSTRAKH
UNION DRILLERS OF UKRAINE
WEATHERFORD UKRAINE

Services
DYNASTY
THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE

Organizations and institutions
ASSOCIATION OF INDUSTRIAL ARMATURE ENGINEERING OF UKRAINE
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND, 
TRADE AND INVESTMENT PROMOTION OFFICE
STATE SCIENTIFIC AND TECHNICAL LIBRARY OF UKRAINE
U.S. COMMERCIAL SERVICE

Branch media
AUTOMATION WORLD
BUSINESS-DOSYE
CASPIAN ENERGY INTERNATIONAL MEDIA GROUP
CHIP NEWS UKRAINE
ELECTRIC. INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL MAGAZINE
ELECTROTEMA
ENERGOBUSINESS
ENERGY POLICY. OIL &GAS
HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE
MODERN PETROL STATION
NAFTOPRODUKTY
NEFTERYNOK
OIL&GAS EURASIA MEDIA & MARKETING SOLUTIONS 
OILMARKET
PETROFINDER
PSYCHEA 
SLANT
TENDER
TERMINAL: OIL REVIEW
THE OIL & GAS EXPOSITION MAGAZINE 
UKRAINIAN ENERGY
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TRADEMARK COUNTRY 
OF ORIGIN EXHIBITOR

ABB Sweden EKNIS-UKRAINE
ACL Italy ITALGAZ
ADLINK TECHNOLOGIES INC Taiwan SATURN DATA INTERNATIONAL
AFFETTI Italy GIDROMASH
ARCA REGLER Germany ITO
ARI-ARMATUREN GMBH Germany TECHPRILAD
ASCO NUMATICS France ITO
AUMA Germany PRIWODY AUMA
BRANDT USA NOV OILFIELD SERVICES VOSTOK
BW TECHNOLOGIES Canada INTELECTUALNI PROMYSLOVI SYSTEMY
CASPIAN ENERGY Azerbaijan CASPIAN ENERGY INTERNATIONAL MEDIA GROUP
CEMP Italy ITO
COAX Germany ITO
CROSBY EUROPE Belgium ENERPROF
CSN Germany SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG
CTE LTD Canada PILOT DRILLING TECHNOLOGIES
D&L OIL TOOLS USA PILOT DRILLING TECHNOLOGIES
DE PALA Italy ITALGAZ
DELTAFLOW Germany SYSTEC CONTROLS GMBH
DELTAWAVE Germany SYSTEC CONTROLS GMBH
DESJOYAUX        France ECOLINE
DIAMENT Poland DIAMENT OIL & GAS EXPLORATION
DOA  S.R.L. Italy VALIDUS UKRAINE
DOWNHOLE USA, UAE, UK NOV OILFIELD SERVICES VOSTOK
DRÄGER Germany SATURN DATA INTERNATIONAL
DURAG Germany TRIADA
ELEKTROGAS Italy ITALGAZ
EMICO, NOAX LTD Korea ELEMER-UKRAINE
ENDRESS+HAUSER Switzerland PHOTONIKA
ENERGY Ukraine UKRTATNAFTA
ENERPAC Netherlands ENERPROF
ENI Italy ENI
EXTECH INSTRUMENTS USA INTELECTUALNI PROMYSLOVI SYSTEMY
FAB-COB Turkey VALIDUS UKRAINE
FIORENTINI Italy ITALGAZ
FLOWROX Finland TECHPRILAD
FORBES MARSHALL PVT India EKNIS-UKRAINE
G.M. INTERNATIONAL Italy TRIADA
GAS SOUZAN. IND. MANU. CO Iran GSA-UKRAINA
GENEBRE Spain ITO
GIULIANI ANELLO Italy ITALGAZ
GRANT PRIDECO USA NOV OILFIELD SERVICES VOSTOK
GRUNDFOS Denmark GRUNDFOS UKRAINE

TRADEMARK COUNTRY 
OF ORIGIN EXHIBITOR

GWDC China GREATWALL DRILLING COMPANY
HAFI Austria HAFI ENGINEERING & CONSULTING GMBH
HOERBIGER Austria HOERBIGER SERVICE UKRAINE
INDUSTRONIC Germany SATURN DATA INTERNATIONAL
INTERTEC Germany EKNIS-UKRAINE
J.D.NEUHAUS Germany ENERPROF
JPR AQVA Poland ECOLINE
JS China DFXK UKRAINE-CHINA PETROLEUM MACHINERY&TECHNICS
JS-DFXK China TIANJIN DONG FANG XIAN KE PETROLEUM MACHINERY CO.
KÄRCHER Germany KÄRCHER
KITO EUROPE Germany ENERPROF
KLÖPPER-THERM Germany ROZUMNYI DIM
KR China SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. 
KSR KUEBLER Germany ITO
MAGNETROL INTERNATIONAL Belgium TRIADA
MISSION USA NOV OILFIELD SERVICES VOSTOK
MODCON SYSTEMS Great Britain TRIADA
NADRA GROUP Ukraine NADRA GROUP
PHOENIX CONTACT Germany SATURN DATA INTERNATIONAL
PIETRO FIORENTINI Italy UKRGAZKOMPLEKT
PIETRO FIORENTINI Italy ITO
R GAS Ukraine ROBIKON
R&M Switzerland SATURN DATA INTERNATIONAL
RAVETTI S.R.L. Italy VALIDUS UKRAINE
RAYCHEM Germany TECHKOMPLEKT-KIEV
REKA КABLE Finland ETALON UKRINVEST
RG China RG PETRO-MACHINERY (GROUP) CO.
RITTAL Germany SATURN DATA INTERNATIONAL
ROTORK Great Britain ITO
ROXTEC Sweden ROXTEC UA
SAMGAS Italy BTK
SEBAKMT Germany DIA-TEST
SHENKAI China SHANGHAI SK PETROLEUM EQUIPMENT CO.
SIEMENS Germany SATURN DATA INTERNATIONAL
SIKA Germany PROMPRIBOR
SMC Japan PHOTONIKA
SMITH BITS USA SMITH SERVICES UKRAINE
STANLEY HYDRAULIC TOOLS USA VALIDUS UKRAINE
STORE VAN Italy VALIDUS UKRAINE
SWISSFLUID Switzerland TECHPRILAD
SYSTEC CONTROLS Germany SYSTEC CONTROLS GMBH
TORO DOWNHOLE TOOLS USA PILOT DRILLING TECHNOLOGIES
TRUFLO USA ITO
TS COMPUTERS Russia SATURN DATA INTERNATIONAL
TYCO ELECTRONICS USA TECHKOMPLEKT-KIEV

LIst of trademarks
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TRADEMARK COUNTRY 
OF ORIGIN EXHIBITOR

TYCO THERMAL CONTROLS Belgium TECHKOMPLEKT-KIEV
VALJAONICA BAKRA SEVOJNO A.D. Serbia METROMETTRADE
VALPRES Italy TECHPRILAD
VALVOSIDER S.R.L. Italy TECHPRILAD
VEXVE Finland TECHPRILAD
WALKER PILANA MAGNETICS Czech Republic ENERPROF
WOMA Germany KÄRCHER
WORKER Ukraine ODESSA FACTORY FINISHING MATERIALS
WORLD OIL TOOLS Canada PILOT DRILLING TECHNOLOGIES
ZWICK ARMATUREN Germany TECHPRILAD
ВОЛГАБУРМАШ Russia VOLGABURMASH
ВЭЛАН Russia VELAN
ГЕНЕРАЦИЯ Russia GENERATION
ГЗ ЕЛЕКТРОПРИВІД-УКРАїНА Russia GZ ELEKTROPRYVID-UKRAINE
ГРАНД Russia GRAPA UKRAINE
ЗОНД Ukraine KURS, SPE
ИТСУ Ukraine ROBIKON
ІТАЛГАЗ Ukraine ITALGAZ
КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕх Russia KORTEM-GORELTEH
КОУТЕКС Ukraine KOUTEX TH
ЛИМАКО Russia ELEMER-UKRAINE
МІКРОЛ Ukraine MICROL
ОВЕН Ukraine OWEN
ОДГ Ukraine ROBIKON
ОЗОМ Ukraine ODESSA FACTORY FINISHING MATERIALS
ОРЛЕКС Russia ELEMER-UKRAINE
ПОВОЛЖСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕхНИЧЕСКЯА КОМПАНИЯ Russia ELEMER-UKRAINE
ПРИЗМА Ukraine ARSENAL
РОБИКОН Ukraine ROBIKON
САМГАЗ Ukraine BTK
СЕЛТОН Ukraine SELTON
ТЕхНО Russia ETALON UKRINVEST
ТЯЖПРОМАРМАТУРА Russia TYAZHPROMARMATURA
УКРТАТНАфТА Ukraine UKRTATNAFTA
УПЕТ Rumania GENERATION
УСБ-ф Ukraine ROBIKON
фСГ Ukraine ROBIKON
фТП Ukraine ROBIKON
ЭКСПОКАБЕЛЬ Russia ETALON UKRINVEST
ЭКС-фОРМА Russia EX-FORMA
ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД Russia ELECTROTYAZHMASH-PRIVOD
ЭЛЕМЕР Russia ELEMER-UKRAINE
ЭМИС Russia ELEMER-UKRAINE
ЭНАЛ Russia ELEMER-UKRAINE
ЭТАЛОН Russia ETALON UKRINVEST




















