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To members, visitors and organizers of the
15th International Forum of Oil and Gas Industry

“Oil and Gas 2011”

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

of Oil and Gas Industry “Oil & Gas 2011”.
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 economics 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 and Gas 2011” 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 220 companies from 25 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

Учасникам, гостям та організаторам
15-го Міжнародного форуму нафтогазової промисловості

«Нафта та газ 2011»

Шановні колеги!
Прийміть сердечні вітання з нагоди відкриття 

Міжнародного форуму нафтогазової промисловості 
«Нафта та газ 2011».

Насамперед, дозвольте подякувати вам за безпе-
рервну працю, яка забезпечує видобуток, транспор-
тування 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, 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 промислових 

підприємств, забезпечення енергією комунальної сфери, світло і тепло в школах 
і лікарнях, 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 2011» 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 виставку відвідають близько 220 компаній 
із 25 країн світу.

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

Ще раз вітаю усіх учасників форуму і сподіваюся, 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
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To the participants, visitors and organizers
of the 15th International Forum of Oil and Gas Industry 

“Oil & Gas 2011”

Dear Colleagues! 
On behalf of the Board and employees of the National Joint-Stock Company “Naftogaz 

of Ukraine”, I would like to sincerely greet the participants and visitors of the International 
Forum of oil and gas industry “Oil & Gas 2011” that is held in Kyiv for 15 years in a row.

Nowadays, Ukraine possesses a highly developed and high-technology branch 
infrastructure. These are enterprises that are engaged in exploration of hydrocarbon 
resources and their production and transportation of natural oil and gas, powerful 
petroleum refineries and gas-processing plants, plants that manufacture pipes and 
equipment for oil and gas industry, scientific research and project institutes, specialized 
building and service organizations.

Our country is situated at the European fuel and energy crossroad and that defines its 
important role in supplying European market with natural oil and gas.

Ukrainian Oil and Gas Forum is one of the most significant events of similar orientation 
in Eastern Europe.

The aim of the Forum is to acquaint society with the situation in the oil and gas 
industry, strategy of its further development, to highlight the role of Ukraine at the 
international fuel and energy market, to present achievements of oil and gas companies 
and enterprises and to establish new mutually profitable relationships with foreign 
partners and to maintain existing.

Ukrainian Oil and Gas Forum becomes more and more popular among Heads of 
State governmental bodies, representatives of international companies, managers of the 
leading fuel and energy companies and experts of the industry. The popularity of the 
Forum at the international scene promotes the positive image of Ukraine as a reliable and 
predictable business partner.

A number of activities devoted to urgent matters of the domestic oil and gas complex 
development will be held during the Forum. These are, in particular, the international 
conference “Ukrainian Oil and Gas Forum 2011”, scientific and practical seminars and 
round tables.

I wish all the participants and visitors of the International Forum “Oil & Gas 2011” 
success in the development of oil-and gas branch as the basis of national economy for 
the sake of Ukraine’s prosperity!

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

Учасникам, гостям та організаторам
15-го Міжнародного форуму нафтогазової промисловості

«Нафта та Газ 2011»

Шановні колеги!
Від імені правління і трудового колективу 

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 
вітаю учасників і гостей Міжнародного форуму 
нафтогазової промисловості «Нафта та Газ 2011», який 
вже п’ятнадцять років поспіль проводиться в Києві.

Сьогодні Україна володіє розвиненою та 
високотехнологічною галузевою інфраструктурою. 
Це — підприємства з розвідки ресурсів вуглеводнів 
та їх видобутку, підприємства з транспортування 
природного газу та нафти, потужні нафтопереробні 
та газопереробні заводи, заводи з виробництва труб 
та обладнання для нафтогазової галузі, проектні та 

науково-дослідні інститути, спеціалізовані будівельні та сервісні організації.
Наша країна знаходиться у центрі європейських паливно-енергетичних шляхів, 

що визначає її важливе значення у забезпеченні ринку Європи природним газом та 
нафтою.

Український нафтогазовий форум є одним з найбільш значущих заходів 
аналогічного напрямку в Східній Європі.

Мета форуму — ознайомити суспільство із станом справ у нафтогазовій галузі, 
стратегією її подальшого розвитку, висвітлити роль України на міжнародному 
паливно-енергетичному ринку, представити досягнення компаній та підприємств 
нафтогазової галузі, а також започаткувати нові та розвивати існуючі взаємовигідні 
відносини з нашими зарубіжними партнерами.

Український нафтогазовий форум користується все більшою популярністю 
серед керівників державних органів влади, працівників іноземних представництв, 
менеджерів провідних паливно-енергетичних компаній світу, фахівців та експертів 
галузі. Популярність форуму на міжнародній арені сприяє зміцненню позитивного 
іміджу України як надійного та передбачуваного ділового партнера.

У рамках форуму відбудуться заходи, присвячені нагальним питанням розвитку 
вітчизняного нафтогазового комплексу. Це, зокрема, міжнародна конференція 
«Український нафтогазовий Форум 2011», низка науково-практичних семінарів та 
«круглих столів».

Бажаю учасникам та гостям форуму «Нафта та Газ 2011» подальших успіхів в розбудові 
нафтогазової галузі як основи національної економіки в ім’я процвітання України!

З повагою,
Євген Бакулін
Голова правління Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України»
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Австрія/Austria
HAFI ENGINEErING & CONSULTING GmbH

Канада/Canada
HYDUKE ENErGY SErVICES INC

Китай/China
CPTDC, China Petroleum Technology & Development Corp.
DFXK НАФТоМАш&ТЕхНІКС, УКРАїНА-КиТАй/
DFXK UKrAINE-CHINA PETrOLEUM MACHINErY&TECHNICS
GrEATWALL DrILLING COMPANY
LILIN GrOUP
rG НЕФТЕМАш/rG PETrO-MACHINErY
SHANDONG KErUI PETrOLEUM EQUIPMENT CO.

Корея/Korea
PETrOFINDEr

Нідерланди/the Netherlands
rOSEN EUrOPE B.V.

Німеччина/Germany
CENTEr TECH ArMATUrEN GmbH
CONVErTEAM GE ENErGY
INTErNATIONALES INNOVATIONSZENTrUM Dr.-ING. BOrIS FrENKEL
KETTLEr GmbH
KrOHNE GmbH
PETrOLPLAZA 
rEINZ-DICHTUNGS GmbH
rWE DEA AG
VEMM TEC MESSTECHNIK GmbH

Польща/Poland
BrOEN-ZAWGAZ Sp. z o.o
FAMET S.A., Fabryka Aparatury i Urzadzen 
TrADE MEDIA INTErNATIONAL Sp. z o.o.
WOrLD EXPO INTErNATIONAL Sp. z o. o.

Росія/Russia
OILMArKET, Журнал/OILMArKET, Magazine
БЛАГоВЕЩЕНСКий АРМАТУРНЫй ЗАВоД/BLAGOVESCHENSK VALVES PLANT
ГАЗоТУРБиННЫЕ ТЕхНоЛоГии/GAS TUrBO TECHNOLOGY

ГАЗПРоМ АВТоМАТиЗАЦиЯ/GAZPrOM AVTOMATIZATSIYA
ГЕоСТАР, СТК/GEOSTAr STC
ГиДРоМоС/GIDrOMOS
ДЖи и РУС/GE rUS 
КоРТЕМ-ГоРЭЛТЕх/KOrTEM-GOrELTEH
МооДи иНТЕРНЭшНЛ/MOODY INTErNATIONAL
НЕФТЕГАЗоВоЕ ДЕЛо, Журнал/OIL AND GAS BUSINESS, Journal 
ПАКЕР/PAKEr

Румунія/Romania
EUrO GAS SYSTEMS SrL
GrUP SErVICII PETrOLIErE

CША/USA
rADIAL DrILLING SErVICES, INC.

Угорщина/Hungary
HEAT GrOUP-GAZGEP KFT. LTD

Україна/Ukraine
APLISENS S.A.
DFXK НАФТоМАш&ТЕхНІКС, УКРАїНА-КиТАй/
DFXK UKrAINE-CHINA PETrOLEUM MACHINErY&TECHNICS
KrOHNE, Представництво/KrOHNE, representative office 
OILMArKET, Журнал/OILMArKET, Magazine
АЛЬФА-ГАЗПРоМКоМПЛЕКТ/АLPHA-GАZPrOMCOMPLECT 
АРДЕНН/ArDENN
АРСЕНАЛ, Казенне підприємство спеціального приладобудування/
ArSENAL SPECIAL DEVICE PrODUCTION STATE ENTErPrISE
АСоЦІАЦІЯ ПРоМиСЛоВоГо АРМАТУРоБУДУВАННЯ УКРАїНи/
ASSOCIATION OF INDUSTrIAL ArMATUrE ENGINEErING OF UKrAINE
БІЗНЕС-ДоСЬЄ/BUSINESS-DOSYE
БТК ЦЕНТР КоМПЛЕКТ/BTK CENTEr KOMPLEKT
ВАГоВиМІРЮВАЛЬНІ СиСТЕМи/WEIGHT-MEASUrING SYSTEMS
ВиКойЛ, USAr/VIKOYL, USAr
ВІКА ПРиЛАД/WIKA PrYLAD
ВІКоІЛ ЛТД/VIKOIL LTD
ВоВЧАНСЬКий АГРЕГАТНий ЗАВоД/VOLCHANSK AGGrEGATE PLANT
ВСП УКРАїНА/VSP UKrAINE
ГАЗ УКРАїНи/GAS of UKrAINE
ГАЗоВІ ТРЕйДЕРи УКРАїНи/GAS TrADErS OF UKrAINE 
ГЕо УЕЛЛ СЕРВІСЕЗ/GEO WELL SErVICES
ДЕПАРТАМЕНТ ТоРГІВЛІ СшА/U.S. COMMErCIAL SErVICE
ДНТБ УКРАїНи/SSTL OF UKrAINE

ПерелІк екСПоненТІв За країнаМи
LiST Of ExhibiTOrS aCCOrdiNg TO COuNTriES
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ДІСКАВЕРІ-БУРоВЕ оБЛАДНАННЯ/DISCOVErY DrILLING EQUIPMENT 
ДП УКРГАЗТЕх/DP UKrGASTECH
ДРоГоБиЦЬКий МАшиНоБУДІВНий ЗАВоД/DrOGOBYCH ENGINEErING PLANT
ДСТ Ло ГРУП/DST LAW GrOUP
ЕКНІС-УКРАїНА/EKNIS-UKrAINE
ЕКоЛАйН/EKOLINE
ЕЛЕКТРоКоМПЛЕКТ/ELEKTrOKOMPLEKT
ЕЛЕКТРоНСТАНДАРТ-ПРиБоР-УКРАїНА/ELECTrONSTANDArT-SET-UKrAINE
ЕНЕРГоБІЗНЕС, Журнал/ENErGOBUSINESS, Magazine
ЕНЕРГооБЛІК/ENErGOUCHET
ЕСМ УКРАїНА/ECM UKrAINE
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий НТУ НАФТи І ГАЗУ/ IVANO-FrANKIVSK NTU OF OIL AND GAS
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРоМиСЛоВІ СиСТЕМи/INTELEKTUALNI PrOMYSLOVI SYSTEMY
ІНТЕРНЕшНЛ ІНЖІНІРІНГ УКРАїНА/INTErNATIONAL ENGINEErING UKrAINE
ІНТЕРТЕК, НВП/INTErTEK STOCK Co.
ІТо/ITO
КАЛУСЬКий МАшиНоБУДІВНий ЗАВоД/KALUSH ENGINEErING WOrKS 
КоНЦЕРН УКРРоСМЕТАЛ/UKrrOSMETALL, Concern
КУРС, ВКФ/KUrS, PCF
КУРС, НВП/KUrS, NPP
МиКРоЛ/MICrOL
МоТоР СІЧ/MOTOr SICH
НАДРА, Група компаній/NADrA GrOUP
НАФТоГАЗ УКРАїНи/NAFTOGAZ OF UKrAINE
НЕФТЕРЫНоК/NEFTErYNOK
НТП БУРоВА ТЕхНІКА/rTE BUrOVA TECHNIKA
оРІоН, НВП/OrION, SIE
оРІоН-Д/OrION-D
оЦ ПРоФЕКС/OC PrOFEKS
ПАйЛоТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНоЛоДЖІЗ/PILOT DrILLING TECHNOLOGIES
ПДНК СЕйВ ВЕЛ/PDNK SAVE WELL
ПоЛТАВСЬКА ГАЗоНАФТоВА КоМПАНІЯ/POLTAVA PETrOLEUM COMPANY (PPC)
ПРиЛАД ІМПЕКС АВТоМАТиЗАЦІЯ/PrYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
ПРоМиСЛоВий ПІДІГРІВ/INDUSTrIAL HEATING
ПРоМПРиЛАД/PrOMPrYLAD
ПРоФІТ/PrOFIT
ПСІхЄЯ/PSYCHEА
РАДМІРТЕх/rADMIrTECH
РЕГІоН/rEGION
РІТТАЛ/rITTAL

РоБІКоН/rOBIKON
РоЗУМНий ДІМ/rOZUMNYI DIM
РоКСТЕК УА/rOXTEC UA
САТУРН® ДЕйТА ІНТЕРНЕшЕНЛ/SATUrN® DATA INTErNATIONAL
СЕЛТоН/SELTON
СМІТ ЮКРЕйН/SMITH UKrAINE
СоВРЕМЕННАЯ АЗС/MODErN PETrOL STATION
СТАН-КоМПЛЕКТ/STAN-KOMPLEKT
СУМСЬКЕ МАшиНоБУДІВНЕ НАУКоВо-ВиРоБНиЧЕ оБ’ЄДНАННЯ ІМ. М. В. ФРУНЗЕ/
SUMY FrUNZE MACHINE-BUILDING SCIENCE-AND-PrODUCTION ASSOCIATION
СУМСЬКий ЗАВоД УЩІЛЬНЕНЬ/SUMY PACKING AND GASKET FACTOrY
ТЕМІо, Торговий Дім/TEMIO, Trade House
ТЕПЛоЕНЕРГоКоМПЛЕКТ/TEPLOENErGOKOMPLEKT
ТЕРМАЛ/THErMAL
ТЕхКоМПЛЕКТ-КиїВ/TECHKOMPLEKT-KIEV
ТЕхНоТЕК/TECHNOTEK
ТЕхПРиЛАД/TECHPrILAD
ТУБЕС ІНТЕРНЕшНЛ/TUBES INTErNATIONAL
ТУТКоВСЬКий/TUTKOVSKY GrOUP
УКРАВТоГАЗ/UKrAVTOHAZ
УКРАїНСЬКА КоНФЕДЕРАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ/
UKrAINIAN CONFEDErATION OF JOUrNALISTS
УкрНДІПБ МНС України/UkrSPrI of the MOE of Ukraine
УКРГАЗ-СЕРВІС/UKrGAZ-SErVICE 
УКРГАЗВиДоБУВАННЯ/UKrGASPrODUCTION
УКРНАФТА/UKrNAFTA
УКРТАТНАФТА/UKrTATNAFTA
УКРТРАНСГАЗ/UKrTrANSGAS
УКРТРАНСНАФТА/UKrTrANSNAFTA
УКРТРУБоІЗоЛ/UKrTrUBOIZOL
ФАКЕЛ/FAKEL
хАЛЛІБАРТоН УКРАїНА/HALLIBUrTON UKrAINE
ЧоРНоМоРНАФТоГАЗ/CHOrNOMOrNAFTOGAZ
шЕЛЬФ, НВК/SHELF
шЛЮМБЕРЖЕ оІЛФІЛД ІСТЕРН ЛТД/SCHLUMBErGEr OILFIELD EASTErN LTD
ЭНЕРГоПоЛиТиКА. НЕФТЬ и ГАЗ/ENErGY POLICY. OIL &GAS
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CONVERTEAM GE ENERGY
Culemeyerstr., 1

Berlin, 12277, Germany
tel.: +49 307 6220

fax: +49 30 7622 2109
e-mail: postoffice.de@converteam.com

www.converteam.com

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

CPTDC, China Petroleum Technology 
& Development Corp.

КНКТР (CPTDC), Китайська Нафтова 
Корпорація з Техніки та Розробки 

No.8 Taiyanggong Jinxingyuan, Chaoyang District
Beijing, 100028, China

tel.: +86 01 6359 1476/1675
fax: +86 01 6359 1714/1674

e-mail: webmaster@cptdc.cnpc.com.cn
www.cptdc.com

CPTDC є дочірньою компанією CNPC. Компанія займається організацією 
експортної торгівлі обладнання CNPC, стимулює експорт виробів, надає 
матеріально-технічне забезпечення для будівництва закордонних об’єктів CNPC. 
CPTDC є найбільшою в Китаї професійною корпорацією, що займається торгівлею 
нафтовими та нафтохімічними матеріалами та будівництвом споруд.

DFXK НАФТОМАш&ТехНІКС, 
Україна‑Китай, СП 

вул. Фуван №1
Район економіки Фу Юань, Таньдзинь

301701, КНР 
тел.: (066) 263 2491

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 майданчика для монтажу свердлових 
установок, контрольно-вимірювальних робіт та технічного обслуговування.

ІнфорМацІя Про екСПоненТІв

APLISENS S.A.
вул. Лук’яновича, 3-А
Тернопіль, 46020, Україна
тел./факс: (0352) 235 454
e-mail: office@aplisens.com.ua 
www.aplisens.ua

Виробнича фірма APLISENS S.А., Польща, Варшава — виробництво і продаж 
перетворювачів тиску та вимірювальної апаратури — пропонує широкий асортимент 
апаратури для вимірювання абсолютного, надлишкового, диференціального, 
гідростатичного тиску газів або рідин, мембранні роздільники, вентильні блоки, 
монтажне обладнання. Перетворювачі застосовуються для контролю і регулювання 
технологічних процесів в енергетиці, а також у складі витратомірних пристроїв для 
обліку, в тому числі комерційного, рідин або газів.

BROEN‑ZAWGAZ Sp. z o.o
ul. Stara Droga, 8
Suchy Las, 62-002, Poland 
tel.: +48 61 812 5517
fax: +48 61 812 5590
e-mail: zawgaz@broen-zawgaz.pl
www.broen-zawgaz.pl

Виробник кулькових кранів пропонує крани з фланцевими, приварними та 
різьбовими приєднаннями для природного та зниженого газу, нафти та інших 
нафтопродуктів, води та інших середовищ в наступному діапазоні: DN10–DN800, 
PN10–PN100, API-6D Cl150, 300, 600 (температура — від −40 °C до 200 °C). Додатково 
пропонуємо вогнетривкість, систему змащування та очистки кулі, запірно-спускну 
арматуру, anti-blow систему, систему ущільнення метал/метал та PMSS. Маємо 
сертифікати ГоСТ та Ростетнадзора, ISO 9001, API-6D, європейський сертифікат «CE» 
та сертифікат гарантії продукції AON. 

CENTER TECH ARMATUREN GmbH
Gewerbegebiet Laufeld, 2
Laufeld, 54533, 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, а також енергетики та суднобудування. 
Завдяки великому складського запасу продукції ми можемо забезпечити мінімальні 
терміни поставки.
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EURO GAS SYSTEMS SRL
Evreilor Martiri Street, 4C8/1
Targu Mures, 540545, Romania
tel.: +40 (0) 365 882 416
fax: +40 (0) 365 882 421
e-mail: office@eurogassystems.com
www.eurogassystems.com

Euro Gas Systems SrL — cертифікований постачальник природних газових 
компресорів (має сертифікат ISO 9001). EGS, як авторизований представник виробників 
компресорів, забезпечує ринки Європи, Близького Сходу та країн СНД високоякісними 
компресорними установками, пропонуючи клієнтам конкурентоспроможні ціни. 
Також, компанія пропонує повний комплекс післяпродажного обслуговування, 
що включає такі види послуг: пуско-налагодження і введення в експлуатацію, 
забезпечення запасними частинами та навчальними програмами. 

FAMET S.A., Fabryka Aparatury i Urzadzen 
ul. Szkolna, 15-A
Kedzierzyn-Kozle, 47-225, Poland
tel.: +48 774 052 000
fax: +48 774 052 101
e-mail: office@famet.com.pl
www.famet.com.pl

Пропозиція AO FAMET включає теплообмінне обладнання для енергетичної, 
нафтової, нафтохімічної і газової промисловості. Апарати повітряного охолодження, 
повітряні конденсатори, кожухотрубні теплообмінники (у тому числі регенеративні 
підігрівачі, теплообмінники спірального та решітчастого типу), конденсатори пару, 
пиловловлювачі газів, біметалічні оребрені труби, процесна апаратура типу «посудина».

GREATWALL DRILLING COMPANY, LLC
Mingren Building, №101, Anli Rd, Chaoyang District
Beijing, 100101, China
tel.: +86 010 5928 5686
fax: +86 010 5928 5056
e-mail: marketing3.gwdc@cnpc.com.cn
www.gwdc.com, www.cnlc.cn

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

В якості генерального підрядника ми пропонуємо комплексні рішення: від 
конструкції свердловини до її освоєння. Наша сфера діяльності охоплює головним 
чином:

Буріння: звичайне буріння свердловин, глибоких і надглибоких свердловин, 
похило-спрямованих і горизонтальних свердловин, капітальний ремонт свердловин, 
кислотна обробка, цементування, відбір керна та ін.

Лісозаготівля: газовий каротаж, перфорація, випробування свердловин та ін.
Енергетика: вугільний метан, методи розвідки нафтогазових резервуарів, та ін.
Інші: оренда бурового обладнання та інструменту, інженерне проектування 

буріння, технічні консультації та підготовка персоналу.

GRUP SERVICII PETROLIERE
Constanta Port, Berth 34

Constanta, 900900, Romania
tel.: +40 241 555 255
fax: +40 241 555 257

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

GSP працює на ринку з 2004 року.
GSP надає широкий спектр комплексних послуг, таких як: бурові морські роботи, 

послуги в області перевезення вантажу, обслуговування свердловин, морських 
конструкцій, гідротехнічних споруд та підготовки кадрів.

HAFI ENGINEERING & CONSULTING GmbH
Mühletorplatz 4-6

A-6800 Feldkirch, Austria
tel.: +43 5522 779 240

fax: +43 5522 319 13
e-mail: sales@hafi.cc

www.hafi.cc

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

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

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

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

Сервіс, монтаж, пусконалагодження, техобслуговування, ремонт.

HEAT GROUP‑GAZGEP KFT. LTD
Erdesz u., 28

Nagykanizsa, 8800, Hungary
tel.: +36 93 537 140
fax: +36 93 537 142

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

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

Heat впродовж тривалого часу є виробником обладнання і станцій для 
газопостачальних компаній.
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HYDUKE ENERGY SERVICES Inc.
609 21 Avenue
Nisku, Alberta, T9E 7X9, Canada
tel.: +1 780 955 0355  
fax: +1 780 955 368
e-mail: tbulman@hyduke.com
www.hyduke.com

Hyduke Energy Services є провідним світовим виробником обладнання для 
бурових робіт та ремонту свердловин. Ми проектуємо, розробляємо та виготовляємо 
обладнання для наземного буріння та капітального ремонту свердловин, насосні 
агрегати, крани та іншу сервісну апаратуру. Наша продукція довела свою надійність 
у найсуворіших арктичних, і тропічних зонах, а також пустелях. 

Ми пропонуємо послуги з інспекції, обслуговування, ремонту, модернізації, повторної 
сертифікації та постачання сервісного обладнання протягом його періоду експлуатації.

INTERNATIONALES INNOVATIONSZENTRUM 
DR.‑ING. BORIS FRENKEL
Mainzer Landstr., 27-31 
Frankfurt, 60329, Germany
tel.: +49 (0) 6927 401 5227
fax: +49 (0) 6927 401 5228
e-mail: info@iiz-de.com
www.iiz-de.com

IIZ Dr.-Ing. Boris Frenkel консультує і надає підтримку німецьким фірмам з виходу 
на ринки СНД, а також розширення їх діяльності на цих ринках. На виставці Нафта та 
Газ 2011 в м. Києві IIZ організовує загальний стенд для німецьких фірм.

KETTLER GmbH
Köhlerstraße, 8
Dorsten, 46282, Germany
tel.: +49 (0) 2369 918 20
fax: +49 (0) 2369 918 291
e-mail: info@kettlerweb.de
www.kettlerweb.de

Kettler GmbH є одним з провідних виробників телескопічних шпиндельних 
подовжувачів, керуючих елементів і 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 рівню 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 

вимірювальної техніки та допущені до застосування в Україні. Вибухозахищеність 
приладів підтверджується відповідними свідоцтвами сертифікаційного центру 
ДВСЦ ВЕ м. Донецьк.

LILIN GROUP
Sanhe Gegu Jinnan

Tianijn, China
tel./fax: +86 22 2868 3668

e-mail: trade@lilingroup.com
www.lilingroup.com

LILIN є найбільшим виробником двигунів бурових установок та свердлильного 
інструменту в Азії. Ми пропонуємо наступні бурові двигуни: Φ43-286 мм, та 
інструмент 4 5/8"–13 3/4". Продукція має сертифікат ISO9001:2000 та монограму API 
Spec 7 і т. п.; експортується в СшА, Канаду, Росію, країни Близького Сходу, Північну 
Африку та ін.

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

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

Москва, 129090, Россия
тел.: +7 (495) 232 4720, (044) 494 2530
факс: +7 (495) 232 4720, (044) 494 1353

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.
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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, маркетингові та консалтингові послуги;
•	 Інтернет Pr та рекламні послуги;
•	 база вакансій та послуги з пошуку кваліфікованих спеціалістів;
•	 інформаційні послуги.
Щоб отримати додаткову інформацію про PETrOFINDEr, будь ласка, відвідайте 

наш веб-сайт www.petrofinder.com або напишіть нам листа — sales@petrofinder.com

PETROLPLAZA 
COM‑A‑TEC GmbH, the operator of PetrolPlaza 
Am Krebsgraben, 15
Villingen-Schwenningen, 78048, Germany
tel.: +49 7721 983 014
fax: +49 7721 983 070
e-mail: petrolplaza@com-a-tec.de
www.petrolplaza.com

PetrolPlaza — один з найкращих міжнародних інформаційних порталів, 
присвячених обладнанню для паливно-енергетичного комплексу. PetrolPlaza онлайн 
вже з 1998 року і є надійним та вичерпним джерелом інформації про роздрібні 
ринки нафтопродуктів і технологій для автозаправних станцій. 

Відвідувачами цього порталу є фахівці компаній роздрібної торгівлі паливом, 
оператори АЗС, постачальники обладнання і послуг, будівельні компанії та ін. Саме 
тут вони знаходять всю необхідну інформацію для прийняття рішень. 

Постачальникам цього ринку PetrolPlaza пропонує висококваліфіковані і ефективні 
рекламні послуги, а також можливість розміщення прес-релізів. шановні роздрібні 
торговці, саме на PetrolPlaza Ви неодмінно знайдете всі важливі новини ринку.

RADIAL DRILLING SERVICES, INC.
4921 Spring Cypress Rd, 
Spring, Texas, 77379, USA
tel.: +1 (281) 374 7507, fax: +1 (281) 374 7509
Філіал в Росії: 
ул. Шевченко, 48
Альметьевск, Татарстан, 423450, Россия
тел.: +7 (8553) 300 996, факс: +7 (8553) 300 994
e-mail: info@radialdrilling.com
www.radialdrilling.com

Радіальне розкриття пластів із застосуванням малогабаритних колтюбінгових 
установок власного виробництва.

Під час радіального розкриття розмиваються горизонтальні канали діаметром 
50 мм та довжиною до 100 метрів, які дозволяють збільшити дебет та добувані запаси 
на нафтових і газових родовищах.

Додаткові послуги:
•	 гіроскопічне орієнтування;
•	 кислотна обробка каналів.
Економічно, швидко, екологічно і надійно.

REINZ‑DICHTUNGS GmbH
Reinzstr., 3-7

Neu-Ulm, 89233, Germany
tel.: +49 (0) 731 70 46 0, fax: +49 (0) 731 719 089

e-mail: info@reinz.de
www.reinz.de

Безазбестові волокнисті, графітові, PTFE матеріали для хімічного та  нафтопе-
реробного устаткування, апаратів, насосів і арматури; для оцинкованих і покритих 
гумою фланців, наприклад, для компресорів.

Високотемпературні прокладки, FDA-прокладочні матеріали.

RG НеФТеМАш (група), СП
вул. Чжунчжоу, 869

Наньян, провінція Хенань, 473006, Китай 
тел.: +86 377 6357 7528, факс: +86 377 6357 7539

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

АП «rG Нефтемаш (група)» — найбільша нафтогазова машинобудівна компанія 
Китаю. Асортимент продукції компанії налічує мобільні, причіпні і стаціонарні 
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-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.
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RWE DEA AG
Ueberseering, 40
Hamburg, 22297, Germany
tel.: +49 406 375 0
fax: +49 406 375 3162
e-mail: info@rwedea.com
www.rwedea.com

Компанія rWE Dea AG, штаб-квартира якої розташована у м. Гамбурзі (Німеччина), 
є міжнародною компанією-оператором в галузі розвідування та видобутку 
природного газу і сирої нафти. Компанія застосовує найсучасніші технології буріння 
і видобутку та має понад 112 років досвіду, який успішно застосовується у подальшій 
діяльності. Компанія rWE Dea встановила нові норми в галузі безпеки та охорони 
навколишнього середовища. Компанія rWE Dea AG входить до складу концерну 
rWE, одного з найбільших енергетичних компаній в Європі.

SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD
No.233 Naner Road
Dongying, Shandong, China
tel.: +86 546 817 9179
fax: +86 546 775 3666
e-mail: wangyq@keruigroup.com
yuanquanw@yahoo.com.cn, changxc@keruigroup.com
ww.keruigroup.com

Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd налічує більше 3000 співробітників, 
що працюють у 30 країнах світу. Компанія — піонер в галузі проектування і 
виробництва нафтогазового обладнання та технічного обслуговування нафтових 
родовищ по всьому світі.

Компанія складається з п’яти відділів, трьох великих організацій, що 
спеціалізуються на дослідженнях, і 9 заводів у Китаї.

Kerui запрошує до співпраці компанії з усіх континентів. 
Пропонуємо: 
•	 бурильне обладнання;
•	 обладнання для видобутку нафти;
•	 компресорне обладнання;
•	 нафтопромислове обладнання;
•	 послуги на родовищах.

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

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

VEMM TEC MESSTECHNIK GmbH
Gartenstrasse, 20

Potsdam, 14482, Germany
tel.: +49 (0) 331 70960275, fax: +49 (0) 331 709 6270

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

Компанія більше 40 років є виробником і постачальником вимірювальної техніки.
Vemm tec GmbH спеціалізується на:
•	 техніці, призначеній для вимірювання витрати та кількості рідини;
•	 техніці, призначеній для вимірювання витрати та кількості газу;
•	 аналізаторах та вимірювальній техніці.

WORLD EXPO INTERNATIONAL Sp. z o. o.
ul. Fordonska, 246

Bydgoszcz, 85 – 766, Poland
tel.: +48 52 321 6910, fax: +48 523 216 905

e-mail: office@world-expo.com.pl
www.world-expo.com.pl

Ворлд Експо Інтернешнл є організатором польських експозицій на іноземних 
виставках, який надає професійні виставкові послуги на іноземних ринках. Наша 
фірма спеціалізується в таких галузях як: енергетика, електротехніка, металургія, 
гірнича промисловість, нафта і газ, медицина, будівництво, інсталяційний і водно-
каналізаційний сектори, кондиціювання та вентиляція, хімічна, сільськогосподарська 
та харчова промисловості. Запрошуємо до співпраці!

АЛЬФА‑ГАЗПРОМКОМПЛеКТ, 
Завод газового обладнання, ТОВ

вул. Подільська, 40
Тернопіль, 46020, Україна

тел.: (0352) 252 982, (0352) 520 128
факс: (0352) 235 049

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

Газорегулятоні установки контейнерного і шафового типу, вузли обліку газу, 
фільтри газові, клапани, регулятори тиску газу, крани фланцеві, каталізатори-
перетворювачі палива для автомобілів, установки котельні транспортабельні 
модульні потужністю 1 МВт та на біопаливі (відходи деревини, тирса, торф, солома, 
відходи соняшнику) потужністю 1,5 МВт.

АРДеНН, ТОВ
вул. Бакинських Комісарів, 17-А, оф. 75-77

Донецьк, 83096, Україна
тел.: (062) 253 4553, факс: (062) 333 1727

e-mail: info@ardens.biz
www.ardens.biz, www.arden.kiev.ua

Забезпечення промислових підприємств України високоякісними портативними 
і стаціонарними газоаналізаторами повітря робочої зони (ISC) і процесів горіння 
(димових газів, промислових викидів) (MrU).



XV МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

НАФТА та ГАЗ® 2011
XV INTERNATIONAL FORUM OF OIL AND GAS INDUSTRY

OIL & GAS® 2011

3130

УКРУКР

АРСеНАЛ, Казенне підприємство 
спеціального приладобудування 
вул. Московська, 8
Київ, 01010, Україна
тел.: (044) 253 0062, факс: (044) 288 9429
e-mail: info@arsenalcdb.com.ua

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

АСОЦІАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО 
АРМАТУРОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ
вул. Нагорна, 8/32, к. 22
Київ, 04107, Україна
тел./факс: (044) 536 1253, (044) 536 1254
е-mail: apau@apau.com.ua 
www.apau.com

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 «Конотопський арматурний завод», ВАТ «Запорізький арматурний 
завод»,  Концерн «СоюзЕнерго», ТоВ «олбризсервіс», ТоВ «Арма-С», ТоВ «Українські Передові 
Технології», 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 Спецавтоматика» 
(«ЛСП ППА і оС Спецавтоматика»),  ТоВ «ІТо» (Інженерні Технології і обладнання), ТоВ 
«ТД «Енерномашкомплект», ПАТ «Сумське науково-виробниче об’єднання ім. М. В. Фрунзе».

БЛАГОВеЩеНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД, ВАТ
ул. Седова, 1
Благовещенск, Республика Башкортостан, 453430, Россия 
тел.: +7 (34766) 21 363
факс: +7 (34766) 21 378, +7 (34766) 21 732, +7 (34766) 22 015
e-mail: baz@ufanet.ru
www.bazrb.ru

Виробництво трубопровідної арматури: засувки, клапани, перемикальні пристрої, 
блоки запобіжних клапанів, затвори, засувки для теплоенергетичних установок.

БТК ЦеНТР КОМПЛеКТ, ТОВ 
вул. Вокзальна, 23-А

Житомир, Україна
тел.: (044) 221 6293, факс: (0412) 414 019

e-mail: center.complete@gmail.com
btk-center.com.ua

Газорегуляторне обладнання, контрольно-вимірювальні прилади, запірна 
арматура, опалювальне обладнання, будівельні матеріали.

ВАГОВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТеМИ, Компанія, ТОВ
просп. Газети Правда, 29, оф. 416
Дніпропетровськ, 49083, Україна

тел.: (056) 789 4729, факс: (056) 790 6520
e-mail: sales@vis-dnepr.com

www.vis-dnepr.com

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

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

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

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

ВеНТИЛЬ І ФІТИНГИ ПРАГА, ПП
Дружстевні, 72

Лібезніцe, 250 1965, Чехія
тел.: +420 604 239 562
факс: +420 283 980 898

e-mail: martin.zour@ventile.cz
www.swagelok.com, www.swagelok.ru

V & F Praha є ексклюзивним дистриб’ютором технологічної трубопровідної 
арматури Swagelok (СшА) в Україні, Чехії, Словаччині, Польщі та Республіці Білорусь. 
Працює на ринку з 1992 року. Арматура Swagelok застосовується абсолютно у всіх 
галузях промислового виробництва, в енергетиці, медицині, у наукових дослідженнях 
і т.п. Aрматура Swagelok застосовується для побудови систем КВПіА; систем, що 
працюють із надчистими середовищами, а також для агресивних середовищ.
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ВИКОЙЛ, ТОВ, USAR, ТМ
вул. Фрунзе, 160-С
Київ, 04073, Україна 
тел.: 0 800 600 007, тел./факс: (044) 500 0140
e-mail: info@usar.com.ua
www.usar.com.ua

Геофізична компанія. Виконує інжинірингові послуги:
•	 Картування та безконтактна діагностика підземних комунікацій: складання 

точних планів та схем. Визначення стану труб, пошук аварійно-небезпечних 
ділянок трубопроводів та витоків

•	 Моніторинг та діагностика об’єктів транспортної інфраструктури, оцінка стану 
залізобетонних конструкцій

•	 Визначення інженерно-геологічних елементів при проектуванні споруд, 
трас лінійних споруджень, супровід робіт при безтраншейному прокладенні 
трубопроводів та кабельних ліній

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

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

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

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

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

•	 Виконує повний комплекс обробки та інтерпретації сейсмічних даних
•	 Компанія має сертифікати відповідності вимогам стандартів ISO 9001: 2008, ISO 

14001:2004 і OHSAS 18001:2007

ВОВЧАНСЬКИЙ АГРеГАТНИЙ ЗАВОД, ПАТ
ВАЗ, ПАТ 
вул. Пушкіна, 2
Вовчанськ, Харківська обл., 62504, Україна
тел.: (05741) 4 2703, факс: (05741) 4 3430 
e-mail: vza@kharkov.ukrtel.net
www.vza.com.ua

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

ВСП УКРАЇНА, ТОВ
просп. Леся Курбаса, 2-Б, оф. 703

Київ, 03148, Україна
тел.: (044) 391 6779   
факс: (044) 247 1976      

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

Компанія VSP надає комплекс послуг з поставки та обслуговування устаткування 
для автоматизації технологічних процесів:

•	 MTL Instruments — іскробезпечні інтерфейси і системи, захист від перенапруг;
•	 Mobrey (Solartron) — вимірювання параметрів рідини і газу;
•	 Parker Hannifin — інструментальна арматура для КВП;
•	 Eurotherm — обладнання для управління та моніторингу технологічних 

процесів.

ГАЗ УКРАЇНИ, Дочірня компанія 
Національної акціонерної компанії 

«Нафтогаз України» (ДК «Газ України»)
вул. Шолуденка, 1

Київ, 04116, Україна
тел.: (044) 537 0538
факс: (044) 537 0537

(044) 537 0574
e-mail: tkach@gasukraine.com.ua

techupr2@gasukraine.com.ua
www.gasukraine.com.ua

Головні завдання створеної у грудні 2000 р. Дочірньої компанії «Газ України» 
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» — це надійне постачання 
природного газу споживачам, забезпечення повних і своєчасних розрахунків за 
природний газ, сприяння в експлуатації та розвитку систем газопостачання. 

За десять років ДК «Газ України» реалізувала всім категоріям споживачів понад 
456 млрд. куб. м природного газу. 

Суттєво зросли й грошові надходження за спожитий природний газ і, відповідно, 
відрахування Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до державного 
бюджету. 

ДК «Газ України» забезпечила надійне постачання природного газу, зокрема, 
побутовим споживачам (населенню), організаціям, що фінансуються з бюджетів 
різних рівнів, підприємствам промисловості та комунальної теплоенергетики, 
енергогенеруючим компаніям. 

Значна увага в діяльності Компанії приділяється також питанням впровадження 
науково-технічних розробок і нормативно-технічної документації щодо безаварійної 
та безпечної експлуатації систем газопостачання. 

Дочірня компанія «Газ України» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України» забезпечує надійне й стабільне постачання природного газу споживачам, 
високий рівень розрахунків за газ, динамічно реагує на зміни в роботі ринку 
природного газу.
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ГАЗОВІ ТРеЙДеРИ УКРАЇНИ, Асоціація 
вул. Бажова, 9
Київ, 02100, Україна
тел.: (044) 284 0424, факс: (044) 573 2533
e-mail: pressa_gaz@mail.ru
www.gasua.com 

Діяльність
Члени Асоціації виступають за демонополізацію газового ринку України та його 

реформування, що ґрунтуватиметься на принципах вільної та чесної конкуренції. 
Серед інших пріоритетів діяльності АГТУ — видобуток газу і газового конденсату 
шляхом розвідки, освоєння, розробки газових родовищ з використанням технологій, 
які забезпечують захист довкілля.

Мета
Сприяння розвитку прозорого і рівнодоступного ринку робіт у сфері 

видобування, переробки, постачання і транспортування природного газу в Україні.

ГАЗОТУРБИННЫе ТехНОЛОГИИ, 
Видавничий дім, ТОВ
ул. Ломоносова, 30-А
Рыбинск, Ярославская обл., 152934, Россия
тел./факс: +7 (4855) 295 235
e-mail: info@gtt.ru, info@akw-mag.ru
www.gtt.ru, www.akw-mag.ru

Видавництво публікує ряд видань, присвячених різним сферам машинобудування. 
Журнал «Газотурбинные Технологии» видається російською та англійською мовами, 
торкається всіх аспектів застосування газотурбінного обладнання. Журнал «МегаПаскаль» 
присвячений насосному обладнанню. Журнал «Альтернативный киловатт» присвячений 
відновлюваній і малій енергетиці. Наші видання націлені на відстеження ситуації на ринку.

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ, ВАТ
Саввинская наб., 25-27, стр. 3
Россия
тел.: +7 (495) 933 6230, факс: +7 (495) 933 6232
e-mail: gazauto@gazauto.gazprom.ru
www.gazauto.gazprom.ru

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

ГеО УеЛЛ СеРВІСеЗ
вул. Павлівська, 29
Київ, 01135, Україна 
тел./факс: (044) 577 3112
e-mail: pavel@cwsua.com

ТоВ «Гео Уелл Сервісез» проводить повний комплекс каротажних робіт 
у свердловинах (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).

ГеОСТАР, СТК, ТОВ
просп. Чулман, 37, оф. 204

Набережные Челны, 423822, Россия
тел./факс: +7 (8552) 531 177

+7 (8552) 531 188, +7 (8552) 531 199
e-mail: gstar@gstar.ru

www.gstar.ru

Підприємство ТоВ «СТК Геостар» розробляє, виробляє і постачає:
Електронні КВП контролю та обліку: витратоміри: лічильники і датчики витрати 

рідини.
Електронні КВП для дослідження та моніторингу: ехолоти/рівнеміри; 

динамографи; манометри-термометри-вологоміри; програмне забезпечення; 
автоматичний пристрій для контролю відновлення рівня в свердловині; датчики 
положення, швидкості і натягу.

Метрологічні пристрої: пристрій метрологічного контролю витратомірів.
Системи технологічного контролю:
опресування обсадних колон свердловин:
•	 опресовування трубопроводів;
•	 АСУ ТВ агрегатів АДПМ;
•	 автоматизований контроль регламентних робіт при КРС, ПРС, ППД;
•	 контроль технологічних параметрів в процесі закачування технологічних 

рідин мобільними агрегатами;
•	 автоматизовані системи контролю процесу обробки привибійної зони пласта;
•	 станції контролю процесу обробки привибійної зони пласта;
•	 станції контролю процесу ГРВ ГПП.
Спецтехніка та обладнання: лебідки; лубрикатори; лабораторії гідродинамічних 

і геофізичних досліджень; електролабораторії; екологічні лабораторії; лабораторії 
дефектоскопії.

Датчики реєстрації для АСУ ТП: рівнеміри, динамографи, манометри, лічильники 
витрати рідини.

ГИДРОМОС, ТОВ
ул. Угрешская, 2, стр. 101, оф. 204

Москва, 115088, Россия
тел.: +7 (495) 973 3713

тел./факс: +7 (495) 989 7122
e-mail: info@gidromos.ru

www.gidromos.ru

Проектування, виготовлення, монтаж і сервісне обслуговування герметичних 
насосних агрегатів з приводом через магнітну муфту. Насосні агрегати ГДМ, ГДМП, 
ГДМД призначені для перекачування (залежно від виконання) нейтральних, 
агресивних, легкозаймистих і горючих рідин та успішно застосовуються на 
переробних та видобувних підприємствах нафтової і газової галузі, в харчовій, 
холодильній та хімічній промисловостях, на паливозаправних станціях.
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ДеПАРТАМеНТ ТОРГІВЛІ СшА
вул. Глибочицька, 4
Бізнес-центр «Артем», пов. 4
Київ, 04050, Україна 
тел.: (044) 490 4018, факс: (044) 490 4046
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-

українським бізнесовим зв’язкам через розвиток торгівлі. На пятнадцятому 
Міжнародному Форумі «Нафта та Газ 2011» Комерційна Служба представляє 
американські компанії, що зацікавлені увійти на ринок України.

Комерційна служба також проводить дослідження окремих галузей ринку 
і  знайомить 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 http://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. 

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

Підрозділ GE Measurement & Control Solutions є частиною бізнесу GE Energy 
Services і налічує понад 40 представництв в 25 країнах світу. 

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

ДІСКАВеРІ — БУРОВе ОБЛАДНАННЯ
Представництво:

вул. Дубровицька, 28
Київ, 04114, Україна 

тел.: (044) 390 2199, факс: (044) 390 2196
e-mail: mikhail.kvasha@discoveryde.com

Виробництво:
вул. Яворницького, 41
Стрий, Львівська обл.

82400, Україна 
тел.: (03245) 77 030, факс: (03245) 77 039 

e-mail: ukraine@discoveryde.com
www.discoveryde.com

«Діскавері — бурове обладнання» — компанія, діяльністю якої є розробка та 
виробництво повнокомплектних бурових установок та вузлів до них для буріння 
та обслуговування нафтогазових свердловин. Базуючись на власних інженерних 
розробках, маючи багатонаціональну команду досвідчених спеціалістів, а також 
власне виробництво на території України, компанія випускає широку номенклатуру 
мобільних та стаціонарних бурових установок міжнародного рівня.

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 обліку газу або рідини з використанням проточних густиномірів 
і хроматографів газу;

•	  систем автоматичного керування ГРС на базі комплексів ФЛоУТЕК-ТМ-Д,
•	 КУР ГРС та ПоЛУМ’Я-04 для одоризації, 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.
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ДРОГОБИЦЬКИЙ МАшИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД, ВАТ
вул. Бориславська, 51/1
Дрогобич, Львівська обл., 82109, Україна
тел./факс: (03244) 38431, (03244) 33255
e-mail: mark@dmz-vat.com
www.dmz-vat.com

Газорозподільчі станції, газорегулюючі пункти. Газонафтопромислове 
обладнання. обладнання для будівництва та ремонту трудопроводів.

ДСТ ЛО ГРУП, ТОВ
вул. Тургенівська, 38, корп. 2, оф. 310/ 2
Київ, 01054, Україна
тел.: (044) 482 3530, (044) 482 3879
факс: (044) 482 3530, (044) 484 0256 (автомат)
e-mail: centeroffis@gmail.com
www.dstlogroup.com.ua

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

еКНІС‑УКРАЇНА, електротехнічна 
компанія, ТОВ
просп. Героїв Сталінграду, 6, корп. 4, оф. А
Київ, 04210, Україна 
тел./факс: (044) 581 6306, (044) 581 6307
e-mail: ukreknis@eknis.net
www.eknis.net 

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

еКОЛ, ТОВ
Krenova, 65
Brno, 60200, Czech Republic
tel.: +420 543 531 710, fax: +420 543 242 912
e-mail: info@ekolbrno.cz
www.ekolbrno.cz

Газові турбіни: 
•	реконструкція	і	модернізація;	
•	постачання	нових.
Парові турбіни: 
•	постачання	нових	турбін	до	70	МВт;	
•	ремонт	і	реконструкція	існуючих	енергоблоків.

Когенераційні блоки: 
•	когенераційні	блоки	в	діапазоні	10–5000	кВт.
Водогрійні та парові котли:
•	виробництво	котлів;	котли-утилізатори,	котли	на	всі	види	палив.
Когенераційні та парогазові цикли: 
•	потужність	2–120	МВт.

еКОЛАЙН, ТОВ 
просп. Перемоги, 148/1

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

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

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

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

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

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

еЛеКТРОНСТАНДАРТ‑ПРИБОР‑УКРАЇНА, ТОВ
вул. Васильківська, 34, оф. В-229

Київ, 03022, Україна
тел.: (067) 501 1094

тел./факс: (044) 455 9109
 e-mail: info@esp-safety.com.ua

www.esp-safety.com.ua

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

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

Київ, 04071, Україна
тел./факс: (044) 230 2944, (044) 417 2077

е-mail: energo@e-b.com.ua
www.e-b.com.ua

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

й поставки вугілля, переробки та поставки нафти на НПЗ, тощо;
•	  стан фондового ринку;
•	  статистика виробництва та ціни на енергоносії;
•	  огляд вітчизняної та зарубіжної преси з проблематики галузі.
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еНеРГООБЛІК, АТ
вул. Малопанасівська, 1
Харків, 61052, Україна 
тел.: (057) 734 9857, (057) 734 9858, (057) 734 9859
факс: (057) 734 9916
e-mail: sales@energo.kh.ua
www.energo.kh.ua

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

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

еСМ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Ф. Зайцева, 46-А
Донецьк, 83086, Україна
тел.: (062) 207 4659
факс: (062) 389 1416
е-mail: postmaster@ecomonitoring.com.ua
www.ecomonitoring.com.ua

Технологічні та екологічні прилади для нафтогазової промисловості:
•	 прилади для контролю S2 та H2S у нафті/нафтопродуктах і газах;
•	 спектрометричні аналітичні системи для контролю Клаус процесу;
•	 прилади контролю «чистоти» газів;
•	 аналізатори для контролю складу газу;
•	 In-situ поточні аналізатори та системи з пробовідбором для контролю о2 та Со;
•	 аналізатори масла у воді;
•	 аналізатори теплотворної властивості газів;
•	 автоматичні пробовідбірники газів та рідин;
•	 прилади та системи контролю робочої зони і санітарно-захисної зони.
Прилади та системи контролю викидів зі стаціонарних джерел.

ІВАНО‑ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТехНІЧНИЙ УНІВеРСИТеТ НАФТИ І ГАЗУ
вул. Карпатська, 15
Івано-Франківськ, 76019, Україна
тел.: (03422) 42 264
факс: (03422) 42 218 
e-mail: admin@nung.edu.ua
www.nung.edu.ua

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу — вищий 
навчальний заклад IV рівня акредитації з підготовки фахівців для нафтогазової 
промисловості. основні наукові напрямки: нафтогазова промисловість, 
забезпечення безпечної експлуатації металоконструкцій, охорона навколишнього 
середовища.

ІНТеЛеКТУАЛЬНІ ПРОМИСЛОВІ СИСТеМИ, ТОВ
вул. Велика Арнаутська, 2-А, оф. 207

Одеса, 65012, Україна
тел.: (048) 703 1557, (044) 362 2550

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

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

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

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

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

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

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

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

із залізничних цистерн; 
•	 системи автоматизації та багато іншого. 

ІНТеРТеК, НВП, ЗАО
вул. Олімпійська, 5

Харків, 61060, Україна
тел./факс: (057) 392 6079, (057) 392 6080

e-mail: info@intertek.com.ua
www.Intertek.com.ua

Науково-виробниче підприємство «Інтертек» працює на ринку України з 1998 
року і є офіційним представником TekKnow Holding та інших провідних світових 
лідерів з виробництві сучасного високоточного устаткування для контролю і 
вимірювання тиску, температури, витрат, вологості, електричних сигналів та інших 
фізичних величин.
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ІТО, ТОВ
вул. Шолом-Алейхема, 17
Біла Церква, 09117, Україна
тел.: (0456) 390 604, факс: (0456) 390 607
e-mail: headoffice@ito.kiev.ua
www.ito.kiev.ua

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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;
•	 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 продуктивністю 

від 5 до 200 м3/хв.;
•	 безмасляні відцентрові повітряні компресори продуктивністю 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: +78 (800) 100 1004, +78 (495) 982 5117 

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

ЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ПП
Офіційний дилер на території України:

вул. Автозаводська, 2, Київ, 04074, Україна
тел./факс: (044) 586 2053, (044) 586 2052

e-mail: y.vishnyavskaya@el-komplekt.com.ua
markfrost@el-komplekt.com.ua 

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

ПП «Електрокомплект» — офіційний дилер і представник компанії ТоВ 
«КоРТЕМ-ГоРЭЛТЕх» на території України. Вибухозахищене обладнання. Клемні, 
розподільчі, з’єднувальні коробки вибухозахищені Exd/Exe/Exia/Exn/РВ/РП/Роиа. 
шафи керування вибухозахищені, за схемою замовника Exd/Exe/Exia/Exn/РВ/РП/
Роиа. Щити освітлення вибухозахищені за схемою замовника Exd/Exe/Exia/Exn/РВ/
РП/Роиа. Вибухозахищені пости керування та індикації Exd/Exe/Exia/Exn/РВ/РП/
Роиа, сигналізації та оповіщення Exd. Роз’єми вибухозахищені Exd. Магнітні пускачі 
вибухозахищені Exd/Exde/РВ. Світильники Exd/Exe/Exn/Exde/Exed. Кабельні вводи 
вибухозахищені Exd/Exe/Exia/РВ/Роиа. Сполучні елементи для трубних систем 
електропроводки, фітинги Exd. Вибухозахищені 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 
застосування, ІСо 9001, Морський регістр судноплавства.

КУРС, ВКФ
вул. Чичеріна, 30

Дніпропетровськ
49006, Україна

тел./факс: (0562) 321 097
e-mail: office@kurs.ua

www.kurs.ua

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

МИКРОЛ, ТОВ 
вул. Автоливмашівська, 5
Івано-Франківськ, 76495, Україна
тел.: (0342) 502 704, (0342) 504 410
факс: (0342) 502 705
e-mail: microl@microl.ua
www.microl.ua

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів.

МООДИ ИНТеРНЭшНЛ, ЗАТ
Милютинский пер., 9, стр. 1
Москва, Россия
тел.: +7 (495) 933 8545, факс: +7 (495) 980 6483
e-mail: russia@moodyint.com
www.moody.ru, www.moodyint.com, www.intertek.com

ЗАТ «Мооди интернэшнл» є підрозділом міжнародного холдингу Moody 
International і надає послуги з проведення незалежної інспекції, будівельного 
контролю, сертифікації систем менеджменту та технічного навчання. Нашими 
замовниками в Росії є найбільші нафтогазові, металургійні та машинобудівні компанії, 
які приділяють пильну увагу питанням забезпечення та контролю якості, промислової 
та екологічної безпеки. У компанії працюють більше 400 висококваліфікованих 
фахівців. ЗАТ «Мооди интернэшнл» є членом СРо «Межрегиональное качество», 
система якості сертифікована на відповідність стандарту ISO 9001-2008.

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

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

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

в 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, геологорозвідувальне і бурове обладнання. 
Компанія має 20-річну історію роботи і досвід впровадження новітніх 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;
•	виробництво	бурового	обладнання;
•	охорона	навколишнього	середовища.
Група компаній НАДРА є локальним партнером компанії Halliburton (СшА), а 

також підрядником Shell в Україні.

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 і 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 стислим природним і зрідженим нафтовим газом;
•	 реалізацію нафтопродуктів через фірмову мережу автозаправних станцій;
•	 наукове забезпечення галузі.
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НеФТеГАЗОВОе ДеЛО, Журнал
ул. Космонавтов, 1
Уфа, Республика Башкортостан
4500062, Россия
тел./факс: +7 (347) 243 1619
e-mail: info@ogbus.ru
www.ogbus.ru

Електронний науковий журнал «Нефтегазовое дело» призначений для фахівців 
нафтової та газової промисловості, викладачів, студентів, аспірантів і наукових 
співробітників.

НеФТеРЫНОК
вул. В. Хвойки, 18/14, оф. 304
Київ, 04080, Україна
тел.: (044) 494 2530, факс: (044) 494 1353
e-mail: subscription@upeco.com
www.upeco.com

Професійний інформаційно-аналітичний щотижневик про ринок нафти та 
нафтопродуктів. 

Незалежний погляд на ключові події та постаті паливного ринку України.

НТП БУРОВА ТехНІКА, ТОВ 
пров. Лабораторний, 1
Київ, 01133, Україна
тел.: (044) 353 9610, факс: (044) 353 9608
e-mail: info@ntpbt.com.ua
www.ntpbt.com.ua

ТоВ «НТП «Бурова техніка» надає сервісні інженерно-технологічні послуги в 
сфері забезпечення будівництва та капітального ремонту свердловин на нафту 
та газ. Фахівці підприємства здійснюють повний цикл інженерно-технічного 
та екологічного супроводу при бурінні і кріпленні свердловин, починаючи з 
розробки проектів, технологічних програм, і, закінчуючи освоєнням свердловин та 
захороненням відходів буріння. 

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

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

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

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

ОРІОН‑Д, Інженерно‑технічний центр, ТОВ
вул. Курська, 147

Суми, 40020, Україна  
тел./факс: (0542) 241 545

e-mail: info@orion-d.sumy.ua
www.orion-d.com 

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

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

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

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

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

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

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

ОЦ ПРОФеКС, ТОВ
вул. Отто Шмідта, 16

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

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

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

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).
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ПАКеР, Науково‑виробнича фірма, ТОВ
ул. Северная, 7 
Октябрьский, Республика Башкортостан
452606, Россия
тел.: +7 (34764) 66 364, +7 (34764) 67 191
факс: +7 (34767) 67 515
e-mail: mail@npf-paker.ru
www.npf-paker.ru

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

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

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

Для ознайомлення з виробництвом запрошуємо Вас відвідати наше підприємство.

ПДНК СеЙВ ВеЛ, ТОВ
вул. Пушкіна, 25
Полтава, 36000, Україна
тел./факс: (0532) 509 750
e-mail: office@savewell.com.ua
www.savewell.com.ua

ТоВ «ПДНК Сейв Вел» — нафтогазова сервісна компанія, партнер передових 
сервісних компаній світу.

Види робіт:
•	 колтюбінговий сервіс;
•	 КТ направлене буріння;
•	 капілярна гнучка труба;
•	 радіальне розкриття пласту;
•	 інтенсифікація;
•	 aзотний сервіс;
•	 каротажні роботи;
•	 інжиніринг;
•	 підвищення швидкості потоку. 

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

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

ПРИЛАД ІМПеКС АВТОМАТИЗАЦІЯ, ТОВ
вул. Ялтинська, 5-Б, оф. 4

Київ, 02099, Україна
тел.: (044) 247 0886, факс: (044) 581 6459

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

Розробка та впровадження систем АСУ ТП та ПАЗ. Комплексні поставки приладів 
КВПіА (тиск, рівень, витрати, аналітика), запірної арматури, шлангів і рукавів.

Технічне обслуговування обладнання.
Підприємство є:
•	 авторизованим системним інтегратором YOKOGAWA (Японія); 
•	 офіційним дистриб’ютором: YOKOGAWA (Японія), VEGA (Німеччина), Brunnbauer 

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

ПРОМИСЛОВИЙ ПІДІГРІВ, ТОВ 
вул. Дмитрівська, 2, кв. 85

Київ, 01054, Україна 
тел./факс: (044) 360 3700

e-mail: vso@ukr.net

Промисловий підігрів.

ПРОМПРИЛАД, ВАТ
вул. Академіка Сахарова, 23

Івано-Франківськ, 76018, Україна
тел.: (0342) 750 592, факс: (0342) 784 201

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

ВАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад» — сучасне багатопрофільне 
приладобудівне підприємство; один із основних виробників приладів комерційного 
обліку газу, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматизації та приладів 
для дослідження нафтових і газових свердловин.

основні види продукції:
•	  лічильники газу промислові турбінного типу ЛГ-К-Ех;
•	 лічильники газу промислові роторні РГС-Ех, РГА-Ех, РГК-Ех;
•	 коректори об’єму газу, оКВГ;
•	 фільтри газу ФГ, ФГТ;
•	 перетворювачі вимірювальні різниці тисків ДМ, ДМТ, ДКо;
•	 манометри свердловинні уніфіковані МСУ.

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

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

РАДМІРТех, СП у формі ТОВ
вул. Академіка Павлова, 271
Харків, 61054, Україна
тел.: (057) 717 1778
тел./факс: (057) 717 2876
e-mail: radmirtech@niiri.kharkov.com
www.radmirtech.com.ua

Напрямки діяльності: розробка, виробництво, поставка та монтаж обладнання 
для систем паливно-енергетичного комплексу.

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

ВЕГА (КПЛГ), комплексів вимірювальних роторних КВР-1 та лічильників газу; 
•	 проектування, монтаж, налагодження та здачу під ключ об’єктів теплогенерації 

(блокові та дахові котельні, реконструкція існуючих котелень) і вузлів обліку 
газу, будівництво газопроводів низького, середнього та високого тиску; 

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

РеГІОН, ТОВ
а/с 543-В
Київ-1, 01001, Україна
тел.: (044) 235 0307
факс: (044) 234 1188
e-mail: shelf@region.if.ua
www.region.if.ua

Компанія РЕГІоН — сервісне підприємство, яке спеціалізується на наданні 
широкого спектру послуг для підприємств нафтогазового комплексу.

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.

РІТТАЛ, ТОВ
вул. Київська, 6-В

Вишневе, Київська обл.
08132, Україна

тел.: (044) 536 9944
факс: (044) 536 9945

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

Компанія «Ріттал» ТоВ є дочірнім підприємством всесвітньо відомого 
міжнародного концерну rittal GmbН, — провідного світового виробника 
промислових та ІТ-шаф, щитів, електронних систем, систем контролю мікроклімату, 
струморозподільчого обладнання, всепогодних шаф та комплексних рішень 
по ЦоД. Вироби rittal широко використовуються в промисловості, енергетиці 
та телекомунікаціях.  

РОБІКОН, НВФ, ТОВ
просп. Московський, 23

Київ, 04073, Україна
тел.: (044) 586 2633
факс: (044) 586 2634

е-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;
•	 осушувачів газу оДГ;
•	 вимірювальних трубопроводів иТСУ, звужуючих пристроїв УСБ-Ф та ДКС;
•	 фільтрів одоранта та ін. спец. фільтрів;
•	 технологічних ємностей для ГРС, КС та ін. об’єктів;
•	 блоків очистки і осушки природного газу.

РОЗУМНИЙ ДІМ, ТОВ
вул. Сирецька, 31

Київ, 04073, Україна
тел./факс: (044) 503 0606

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

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

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

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

Серед наших замовників: підприємства харчової, хімічної, нафтохімічної, газової, 
деревообробної та інших галузей виробництва.
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РОКСТеК УА, ТОВ
вул. Перемоги, 9
Київ, 03170, Україна
тел./факс: (044) 536 1554
e-mail: roxtec_ua@ukr.net
www.roxtec.ua, www.roxtec.com       

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

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

САТУРН® ДеЙТА ІНТеРНешеНЛ, Компанія 
вул. Борщагівська, 125
Київ, 03056, Україна
тел./факс: (044) 457 5555
e-mail: saturn@saturn-data.com
www.saturn-data.com

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

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

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

Компанія пропонує комплексні рішення, постачання устаткування і комплектуючих:
•	 проектування і монтаж автоматизованих систем управління технологічними 

процесами (АСУ ТП) і локальних обчислювальних мереж (ЛоМ) будь-якої 
складності;

•	 прикладне програмне забезпечення, ErP, MES, SCADA системи;
•	 системи цифрового промислового оперативно-технологічного і гучномовного 

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

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

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

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

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

DrugTest® 5000  концерну «DrÄGEr». 

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

ТоВ «Селтон», один з провідних виробників фільтрувальної техніки на ринку 
України, пропонує Вашій увазі фільтроелементи різноманітної тонкості фільтрації 
для використання в газоподібних, рідинних, повітряних, агресивних, в’язких та 
ін. середовищах. В якості фільтратора використовуються матеріали імпортного 
виробництва — целюлоза, поліпропілен, скловолокно, металеві та полімерні сітки 
та ін. обладнання з виробництва фільтрів, поставлене швейцарською компанією 
JCEM, не має аналогів в Україні. 

По технічному завданню замовника наші спеціалісти здійснять розрахунок, 
підберуть необхідний фільтроелемент та нададуть рекомендації з його 
використання.

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

Полтава, 36008, Україна
тел./факс: (0532) 509 663 

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:

•	 капітальний ремонт свердловин;
•	 інтегроване управління проектами (IPM);
•	 долотний сервіс;
•	 відбір керну;
•	 оренда ГВД і турбобурів;
•	 похило-скероване буріння.
Представляє на території України групу компаній «Інтегра» (Росія) та Науково-

виробниче підприємство «Бурінтех» (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.
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СТАН‑КОМПЛеКТ, ТОВ
просп. Московський, 23
Київ, 04655, Україна 
тел.: (044) 536 0494, факс: (044) 536 0488
e-mail: degtyr@stankom.com
www.stankom.com

основним напрямом діяльності ТоВ «СП «Стан-комплект» є постачання:
•	 увесь номенклатурний перелік металообробного обладнання; 
•	 преси і заготівельне обладнання; 
•	 компресорне обладнання (поршневі і гвинтові компресори); 
•	 зварювальне обладнання; 
•	 енергетичне обладнання; 
•	 нафтогазове обладнання; 
•	 спецтехніка; 
•	 вантажопідйомні пристосування; 
•	 крани мостові і козлові вантажопідйомністю 5.30 т, з прольотами до 32 метрів;
•	 кран-балки вантажопідйомністю до10 т, з прольотом до 28,5 м.

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

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

СУМСЬКИЙ ЗАВОД УЩІЛЬНеНЬ, Торговий дім, ТОВ 
вул. Щорса, 31
Київ, 01133, Україна
Поштова адреса:
а/с 28, Київ, 02167, Україна
тел.: (044) 362 4041, (044) 362 4042
факс: (044) 496 7219
e-mail: szu@szu.com.ua
www.szu.com.ua

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

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

ТеМІО, Торговий Дім, ТОВ
вул. Корольова, 9-Б, Київ, 03148, Україна

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

e-mail: td@temio.com.ua, import@temio.com.ua
www.temio.com.ua, www.temio-torg.kiev.ua

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

ТД «ТЕМІо» пропонує: сигналізатори газу «ВАРТА», відсічні клапани і фільтри 
газу, регулятори тиску газу, кульові крани для води і газу, радіатори опалення, котли 
електричні, газові і комбіновані.

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: будування, реконструкція 
та модернізація об’єктів нафтогазової промисловості. Виконання різноманітних 
дослідницьких та діагностичних робіт, оцінка стану магістральних трубопроводів та 
нафтогазового обладнання.   

ТеРМАЛ, ТОВ  
вул. Кулібіна, 3/8  

Київ, 03062, Україна
тел.: (044) 303 9940, факс: (044) 303 9941

e-mail: info@thermal.kiev.ua
www.thermal.kiev.ua

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

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

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

ТехКОМПЛеКТ‑КИЇВ, ДП
вул. В. Хвойки, 21, оф. 620, Київ, 04655, Україна

тел.: (044) 586 5320, факс: (044) 586 5321
e-mail: tk-kiev@tk-kiev.com.ua

www.tk-kiev.com.ua
ДП Техкомплект-Київ є дистриб’ютором компаній Tyco Electronics та Tyco Thermal 

Controls (ТМ raychem) з 1998 р. 
Системи електрообігріву трубопроводів і резервуарів на основі гріючих кабелів з 

саморегулюванням та з постійною потужністю rAYCHEM підтримують температури до 400 °С. 
обладнання сертифіковане та дозволене до застосування у вибухонебезпечних зонах.

Термоусадні кабельні муфти rAYCHEM на напругу 0,4–145 кВ.
обмежувачі перенапруги до 550 кВ.
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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), 
Vexve (Фінляндія), Valpres (Італія).

TУБеС ІНТеРНешНЛ, ТОВ 
вул. Б. Хмельницького, 106
Львів, 79024, Україна
тел.: (032) 245 9341, (032) 245 9441 
факс: (032) 245 9342 
e-mail: lviv@tubes-international.com 

Ми є дистриб’юторами відомих виробників та пропонуємо: 
•	 гумові, пластикові, тефлонові, сталеві, композитні промислові шланги; 
•	 сталеві, гумові, тефлонові компенсатори; 
•	 обойми і хомути для шлангів; 
•	 промислові з’єднання; 
•	 елементи пневматики; 
•	 гідравлічні фітинги та з’єднання; 
•	 гідравлічні шланги високого тиску; 
•	 установки для виробництва гідравлічних рукавів; 
•	 барабани для шлангів, пістолети для води і повітря, манометри, і т. д.

ТУТКОВСЬКИЙ, Група компаній 
вул. Дубровицька, 28
Київ, 04114, Україна
ПАТ «Тутковський»:
тел.: (044) 390 2130, факс: (044) 390 2131
e-mail: office@tutkovsky.com.ua
tutkovsky.com

ПВНЗ «Інститут Тутковського»: 
тел.: (044) 390 2175
факс: (044) 390 2173

e-mail: a.liventseva@tutkovsky.com
training.tutkovsky.com

ПАТ «Тутковський» — компанія, яка працює у сфері впровадження новітніх 
технологій у нафтогазовій галузі на українському ринку та ринках країн СНД, а 
також реалізації проектів у приладобудуванні, розробці геоінформаційних систем, 
впровадженні енергозберігаючих та природоохоронних технологій. 

Вищий навчальний заклад «Інститут Тутковського» проводить курси підвищення 
кваліфікації фахівців нафтогазової галузі. 

УКРАВТОГАЗ, Дочірнє підприємство 
Національна акціонерна компанія 

«Нафтогаз України»
вул. Григоровича – Барського, 2

Київ, 03134, Україна
тел.: (044) 461 2864       
факс: (044) 461 2868

(044) 461 2864       
e-mail: lkazmin.uag@naftogaz.net

оптова та роздрібна торгівля пальним — мережа АГНКС автомобільних 
газонаповнювальних компресорних  станцій по всій Україні.

УКРАЇНСЬКА КОНФеДеРАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ
вул. Борщагівська, 143-Б

Київ, 03056, Україна 
тел./факс: (044) 457 7743 

e-mail: pr@publish.org.ua
www.who-is-who.ua

Го «Українська конфедерація журналістів» створена для захисту законних 
економічних, соціальних, творчих, інших прав журналістів та працівників засобів 
масової інформації, які професійно займаються журналістикою, публіцистичною 
діяльністю і є її членами. 

Чимало років Українська конфедерація журналістів плідно співпрацює 
з Українським видавничим консорціумом над створення біографічних, краєзнавчих, 
соціально значущих видань. Втілені і продовжують втілюватися спільні видавничі 
проекти, які висвітлюють поступ держави, представляють позитивний образ України 
в світі та суспільстві.

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

Запрошуємо Вас надати інформацію про Вашу діяльність та особисті досягнення 
у 2011–2012 р.
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УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО‑ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАхИСТУ 
(УкрНДІПБ) МНС України
вул. Рибальська, 18
Київ, 01011, Україна
тел./факс: (044) 280 1801
e-mail: undipb.kyiv@mns.gov.ua
www.укрндіцз.kiev.ua

УкрНДІЦЗ проводить наукові дослідження у сфері цивільного захисту, у тому 
числі з проблем запобігання та ліквідації пожеж, та пов’язаних з ними надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру. 

Інститут має унікальну експериментальну базу (пожежно-випробувальний 
полігон), яка дозволяє проводити лабораторні та натурні випробування, в т.  ч. 
сертифікаційні, у сфері цивільного захисту та пожежно-рятувальної справи. 
На сьогодні в інституті реалізовано понад 440 методик випробувань, зокрема: 
вогнегасників; тканин (штор, завіс), одягу; іграшок та матеріалів для їх виготовлення; 
текстильних покриттів для підлог, ковдр та килимів; диванів, крісел (м’яких); 
рідин (нафтопродуктів, фарб, лаків, мастил); оздоблювальних, облицювальних, 
термоізоляційних матеріалів; вогнезахисних покриттів для деревини, металевих 
конструкцій; кабельної продукції; сейфів, шаф, контейнерів; рукавів, карабінів, 
касок, драбин пожежних; ручних пожежних стволів; вогнегасних речовин усіх видів 
та технічних засобів їх застосування; елементів огороджувальних конструкцій; 
поясів пожежних рятувальних; установок водяного, пінного, газового, порошкового 
та аерозольного пожежегасіння та їх елементів, тощо.

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 2010 році ДК «Укргазвидобування» видобула 14,83 млрд. куб. м, понад 70% 
видобутку в Україні.

УКРНАФТА, ПАТ
пров. Несторівський, 3-5

Київ, 04053, Україна
тел.: (044) 586 4620
факс: (044) 239 1493

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.

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, зкраплені гази, нафтові розчинники, мазут, сірка — усього більше 
60 найменувань.

УКРТРАНСГАЗ, Дочірня компанія ПАТ 
Національна акціонерна компанія 

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

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

Система МН України: загальна довжина 4767,1 км; пропускна спроможність 
114,5 млн. т нафти на рік (вхід); 56,3 млн. т (вихід); 51 НПС; резервуарний парк понад 
1 млн. м³, комплекс технологічних і електротехнічних споруд.

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

ПАТ «Укртранснафта» в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед 
партнерами з прийому нафти, її транспортування і своєчасної передачі споживачам. 

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

•	 Зовнішня ізоляція труб поліетиленом, поліпропіленом, 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.

хАЛЛІБАРТОН УКРАЇНА, 
ТОВ з іноземним капіталом 

вул. Б. Хмельницкого, 19-21
БЦ «Леонардо», пов. 13

Київ, 011030, Україна
тел.: (044) 377 7562
факс: (044) 377 7563

e-mail: alexey.chasovskikh@halliburton.com
www.halliburton.com

Заснована в 1919 році, компанія «Halliburton» є однією із провідних світових 
сервісних компаній, що надає весь спектр сучасних технологій і послуг для 
нафтогазової галузі упродовж всього періоду експлуатації родовища — починаючи 
від визначення місцезнаходження вуглеводнів і управління геологічними даними, 
до буріння, оцінки параметрів пласта, будівництва, завершення свердловин і 
оптимізації видобутку.

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.: (067) 694 4445 
тел./факс: (06249) 23 838, (06249) 24 863

e-mail: shelf@shelf.ua 
www.shelf.ua 

основними видами діяльності ТоВ «Науково-виробнича компанія «шельф» є: 
•	 виробництво паливороздавальних колонок (бензин, дизельне паливо), 

газороздавальних 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.
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шЛЮМБеРЖе ОІЛФІЛД ІСТеРН ЛТД, 
Представництво
вул. Чорновола, 20, оф. 204
Київ, 01135, Україна
тел.: (044) 596 5000
факс: (044) 596 5595
e-mail: amaryevskaya@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 у розвідці 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.

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, 
Нафтопереробка, Транспортування, Зберігання нафти і газу, Технології, Сервісні 
послуги, обладнання, Геологія, Автоматизація, Екологія, освіта, Класифікатор 
товарів і послуг НГК.

ЮСеЙС, ТОВ 
вул. Кудрявський узвіз, 7, оф. 920
Київ, 04053, Україна
тел./факс: (044) 503 3417
e-mail: contact@useis.net
www.useis.net

Геофізична компанія. Персонал з великим досвідом обробки сейсмоданих 
на  рівні міжнародних стандартів використовує сучасне обладнання та програмне 
забезпечення.

Комплекс послуг включає:
•	 обробка сейсмічних даних;
•	 комплексна інтерпретація геолого-геофізичних даних;
•	 визначення параметрів резервуара та побудову просторової структурно-

параметричної моделі;
•	 сейсморозвідувальні роботи 2D, 3D, 3C для пошуку та розвідки нафтогазових 

родовищ. 

Буріння
DFXK НАФТоМАш&ТЕхНІКС, Україна-Китай
rADIAL DrILLING SErVICES
ДІСКАВЕРІ — БУРоВЕ оБЛАДНАННЯ 
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий НАЦІоНАЛЬНий 
ТЕхНІЧНий УНІВЕРСиТЕТ НАФТи І ГАЗУ
КАЛУСЬКий МАшиНоБУДІВНий ЗАВоД 
НАДРА
НАФТоГАЗ УКРАїНи
ПДНК СЕйВ ВЕЛ
РЕГІоН
СМІТ ЮКРЕйН
УКРГАЗВиДоБУВАННЯ
хАЛЛІБАРТоН УКРАїНА 
шЛЮМБЕРЖЕ оІЛФІЛД ІСТЕРН ЛТД

Діагностика в нафтогазовій промисловості
ВиКойЛ, USAr 
ДЖи и РУС 
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий НАЦІоНАЛЬНий 
ТЕхНІЧНий УНІВЕРСиТЕТ НАФТи І ГАЗУ
НАФТоГАЗ УКРАїНи
оРІоН 
ТЕМІо
ТЕПЛоЕНЕРГоКоМПЛЕКТ 
ТЕхНоТЕК
УКРНДІПБ МНС УКРАїНи
УКРТРАНСГАЗ
хАЛЛІБАРТоН УКРАїНА
шЛЮМБЕРЖЕ оІЛФІЛД ІСТЕРН ЛТД

Eкологічний контроль
ВЕНТиЛЬ І ФІТиНГи ПРАГА
ВиКойЛ, USAr 
ЕКНІС-УКРАїНА
ЕСМ УКРАїНА
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий НАЦІоНАЛЬНий 
ТЕхНІЧНий УНІВЕРСиТЕТ НАФТи І ГАЗУ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРоМиСЛоВІ СиСТЕМи
НАФТоГАЗ УКРАїНи
оРІоН 
ТЕМІо
ТУТКоВСЬКий
хАЛЛІБАРТоН УКРАїНА 
шЛЮМБЕРЖЕ оІЛФІЛД ІСТЕРН ЛТД

Зберігання природного газу
ВЕНТиЛЬ І ФІТиНГи ПРАГА
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий НАЦІоНАЛЬНий 
ТЕхНІЧНий УНІВЕРСиТЕТ НАФТи І ГАЗУ
НАФТоГАЗ УКРАїНи
оРІоН-Д
оЦ ПРоФЕКС
РоБІКоН
РоКСТЕК УА
УКРТРАНСГАЗ
ЧоРНоМоРНАФТоГАЗ

Магістральний транспорт газу та нафти
ВЕНТиЛЬ І ФІТиНГи ПРАГА
ГиДРоМоС
ДСТ Ло ГРУП
ЕКоЛ
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий НАЦІоНАЛЬНий 
ТЕхНІЧНий УНІВЕРСиТЕТ НАФТи І ГАЗУ
МиКРоЛ
МооДи иНТЕРНЭшНЛ
НАФТоГАЗ УКРАїНи
оРІоН-Д
оЦ ПРоФЕКС
ПДНК СЕйВ ВЕЛ
РоБІКоН
РоКСТЕК УА
ТЕМІо
УКРТРАНСГАЗ
УКРТРАНСНАФТА
ЧоРНоМоРНАФТоГАЗ

Науково-дослідні організації
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий НАЦІоНАЛЬНий 
ТЕхНІЧНий УНІВЕРСиТЕТ НАФТи І ГАЗУ
УКРНДІПБ МНС УКРАїНи

Нафтохімія 
ГиДРоМоС
НАФТоГАЗ УКРАїНи
РоБІКоН
СУМСЬКЕ МАшиНоБУДІВНЕ НАУКоВо-
ВиРоБНиЧЕ оБ’ЄДНАННЯ ІМ. М. В. ФРУНЗЕ
УКРГАЗВиДоБУВАННЯ
хАЛЛІБАРТоН УКРАїНА 

ПерелІк екСПоненТІв За ноМенклаТурою
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Обладнання для нафтогазової 
промисловості

DFXK НАФТоМАш&ТЕхНІКС, Україна-Китай
АЛЬФА-ГАЗПРоМКоМПЛЕКТ 
АРДЕНН
АРСЕНАЛ
БЛАГоВЕЩЕНСКий АРМАТУРНЫй ЗАВоД
БТК ЦЕНТР КоМПЛЕКТ
ВАГоВиМІРЮВАЛЬНІ СиСТЕМи
ВЕНТиЛЬ І ФІТиНГи ПРАГА
ВІКА ПРиЛАД
ВСП УКРАїНА
ГиДРоМоС
ДІСКАВЕРІ — БУРоВЕ оБЛАДНАННЯ 
ДСТ Ло ГРУП
ЕКНІС-УКРАїНА
ЕКоЛ
ЕКоЛАйН
ЕЛЕКТРоНСТАНДАРТ-ПРиБоР-УКРАїНА
ЕСМ УКРАїНА
ІНТЕРНЕшНЛ ІНЖІНІРІНГ УКРАїНА
ІНТЕРТЕК
ІТо
КАЛУСЬКий МАшиНоБУДІВНий ЗАВоД 
КоНЦЕРН УКРРоСМЕТАЛ
КоРТЕМ-ГоРЭЛТЕх
КУРС, НВП
МиКРоЛ
НАДРА
НТП БУРоВА ТЕхНІКА
оРІоН 
оРІоН-Д
оЦ ПРоФЕКС
ПАйЛоТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНоЛоДЖІЗ
ПАКЕР
ПДНК СЕйВ ВЕЛ
ПРиЛАД ІМПЕКС АВТоМАТиЗАЦІЯ
ПРоМПРиЛАД
РАДМІРТЕх
РІТТАЛ
РоБІКоН
РоКСТЕК УА
САТУРН® ДЕйТА ІНТЕРНЕшЕНЛ
СЕЛТоН
СМІТ ЮКРЕйН

СУМСЬКЕ МАшиНоБУДІВНЕ НАУКоВо-
ВиРоБНиЧЕ оБ’ЄДНАННЯ ІМ. М. В. ФРУНЗЕ
СУМСЬКий ЗАВоД УЩІЛЬНЕНЬ
ТЕПЛоЕНЕРГоКоМПЛЕКТ 
ТЕРМАЛ
ТЕхКоМПЛЕКТ-КиїВ
ТЕхНоТЕК
ТУТКоВСЬКий
ФАКЕЛ
хАЛЛІБАРТоН УКРАїНА 
шЛЮМБЕРЖЕ оІЛФІЛД ІСТЕРН ЛТД

Переробка газу та конденсату
ВЕНТиЛЬ І ФІТиНГи ПРАГА
ГЕо УЕЛЛ СЕРВІСЕЗ
ГиДРоМоС
НАФТоГАЗ УКРАїНи
оРІоН-Д
оЦ ПРоФЕКС
РоБІКоН
СУМСЬКЕ МАшиНоБУДІВНЕ НАУКоВо-
ВиРоБНиЧЕ оБ’ЄДНАННЯ ІМ. М. В. ФРУНЗЕ
ТЕМІо
УКРГАЗВиДоБУВАННЯ
ЧоРНоМоРНАФТоГАЗ

Переробка нафти
ВЕНТиЛЬ І ФІТиНГи ПРАГА
ВСП УКРАїНА
ГиДРоМоС
оЦ ПРоФЕКС
СУМСЬКЕ МАшиНоБУДІВНЕ НАУКоВо-
ВиРоБНиЧЕ оБ’ЄДНАННЯ ІМ. М. В. ФРУНЗЕ
УКРГАЗВиДоБУВАННЯ
УКРТАТНАФТА

Підготовка кадрів
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий НАЦІоНАЛЬНий 
ТЕхНІЧНий УНІВЕРСиТЕТ НАФТи І ГАЗУ
МооДи иНТЕРНЭшНЛ
НАДРА
ТУТКоВСЬКий
хАЛЛІБАРТоН УКРАїНА 
шЛЮМБЕРЖЕ оІЛФІЛД ІСТЕРН ЛТД

Реалізація газу
УКРАВТоГАЗ

Реалізація нафтопродуктів
УКРТАТНАФТА 

Розвідка нафтових та газових родовищ
ВІКоІЛ ЛТД 
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий НАЦІоНАЛЬНий 
ТЕхНІЧНий УНІВЕРСиТЕТ НАФТи І ГАЗУ
НАДРА
НАФТоГАЗ УКРАїНи
оЦ ПРоФЕКС
ПДНК СЕйВ ВЕЛ
ТУТКоВСЬКий
УКРГАЗВиДоБУВАННЯ
хАЛЛІБАРТоН УКРАїНА 
ЧоРНоМоРНАФТоГАЗ
шЛЮМБЕРЖЕ оІЛФІЛД ІСТЕРН ЛТД
ЮСЕйС

Розподіл природного газу, газові мережі
ВЕНТиЛЬ І ФІТиНГи ПРАГА
ВСП УКРАїНА
ГиДРоМоС
ДП УКРГАЗТЕх
ДСТ Ло ГРУП
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий НАЦІоНАЛЬНий 
ТЕхНІЧНий УНІВЕРСиТЕТ НАФТи І ГАЗУ
НАФТоГАЗ УКРАїНи
оРІоН-Д
оЦ ПРоФЕКС
РоБІКоН
РоКСТЕК УА
ТЕМІо
ТЕПЛоЕНЕРГоКоМПЛЕКТ 

Розробка морських і сухопутних 
нафтогазових родовищ
rADIAL DrILLING SErVICES
ВЕНТиЛЬ І ФІТиНГи ПРАГА
ГЕо УЕЛЛ СЕРВІСЕЗ
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий НАЦІоНАЛЬНий 
ТЕхНІЧНий УНІВЕРСиТЕТ НАФТи І ГАЗУ
МооДи иНТЕРНЭшНЛ
НАДРА
НАФТоГАЗ УКРАїНи
оРІоН-Д
оЦ ПРоФЕКС
ПДНК СЕйВ ВЕЛ
РЕГІоН

УКРГАЗВиДоБУВАННЯ
хАЛЛІБАРТоН УКРАїНА 
ЧоРНоМоРНАФТоГАЗ
шЛЮМБЕРЖЕ оІЛФІЛД ІСТЕРН ЛТД

Спеціалізована література та галузеві 
видання
OILMArKET
PETrOFINDEr
PETrOLPLAZA 
TrADE MEDIA INTErNATIONAL Sp. z o.o.
ГАЗоТУРБиННЫЕ ТЕхНоЛоГии
ЕНЕРГоБІЗНЕС
НЕФТЕРЫНоК
ПРоФІТ
ПСІхЄЯ
СоВРЕМЕННАЯ АЗС
УКРАїНСЬКА КоНФЕДЕРАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ
ЭНЕРГоПоЛиТиКА. НЕФТЬ и ГАЗ

Трубопровідна та запірна арматура 
АЛЬФА-ГАЗПРоМКоМПЛЕКТ 
БТК ЦЕНТР КоМПЛЕКТ
ВЕНТиЛЬ І ФІТиНГи ПРАГА
ВиКойЛ, USAr
ВСП УКРАїНА
ГАЗПРоМ АВТоМАТиЗАЦиЯ
ДСТ Ло ГРУП
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий НАЦІоНАЛЬНий 
ТЕхНІЧНий УНІВЕРСиТЕТ НАФТи І ГАЗУ
ІНТЕРНЕшНЛ ІНЖІНІРІНГ УКРАїНА
ІТо
КоНЦЕРН УКРРоСМЕТАЛ
НАФТоГАЗ УКРАїНи
оЦ ПРоФЕКС
ПДНК СЕйВ ВЕЛ
ПРиЛАД ІМПЕКС АВТоМАТиЗАЦІЯ
РоКСТЕК УА
СУМСЬКЕ МАшиНоБУДІВНЕ НАУКоВо-
ВиРоБНиЧЕ оБ’ЄДНАННЯ ІМ. М. В. ФРУНЗЕ
СУМСЬКий ЗАВоД УЩІЛЬНЕНЬ
ТЕМІо
ТЕПЛоЕНЕРГоКоМПЛЕКТ 
ТЕхПРиЛАД
TУБЕС ІНТЕРНЕшНЛ
УКРТРУБоІЗоЛ
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УКРУКР

ТОРГОВА МАРКА КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ ЕКСПОНЕНТ

PELI Іспанія оЦ ПРоФЕКС
PELICAN CшА оЦ ПРоФЕКС
PIETrO FIOrENTINI Італія ІТо
POrTWELL INC. Тайвань САТУРН® ДЕйТА ІНТЕРНЕшЕНЛ
rAYCHEM Німеччина ТЕхКоМПЛЕКТ-КиїВ
r-GAS Україна РоБІКоН
rITTAL Німеччина РІТТАЛ
rOTOrK Великобританія ІТо
rOXTEC швеція РоКСТЕК УА
SWAGELOK CшА ВЕНТиЛЬ І ФІТиНГи ПРАГА
SWISSFLUID швейцарія ТЕхПРиЛАД
TENArIS Італія оРІоН-Д
THErMAL Чехія ТЕРМАЛ
TOrO DOWNHOLE TOOLS СшА ПАйЛоТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНоЛоДЖІЗ
TrUFLO СшА ІТо
TS COMPUTErS Росія САТУРН® ДЕйТА ІНТЕРНЕшЕНЛ
TUTKOVSKY Україна ТУТКоВСЬКий
TYCO ELECTrONICS CшА ТЕхКоМПЛЕКТ-КиїВ
TYCO THErMAL CONTrOLS Бельгія ТЕхКоМПЛЕКТ-КиїВ
VALPrES Італія ТЕхПРиЛАД
VALVOSIDEr S.r.L. Італія ТЕхПРиЛАД
VEGA Німеччина ПРиЛАД ІМПЕКС АВТоМАТиЗАЦІЯ
VEXVE Фінляндія ТЕхПРиЛАД
WIKA Німеччина ВІКА ПРиЛАД
WOrLD OIL TOOLS Канада ПАйЛоТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНоЛоДЖІЗ
YOKOGAWA Японія ПРиЛАД ІМПЕКС АВТоМАТиЗАЦІЯ
ZWICK ArMATUrEN Німеччина ТЕхПРиЛАД
АЛЬФА-ГАЗПРоМКоМПЛЕКТ, 
ЗАВоД ГАЗоВоГо оБЛАДНАННЯ

Україна АЛЬФА-ГАЗПРоМКоМПЛЕКТ

ВАРТА Україна ТЕМІо
ВиС Україна ВАГоВиМІРЮВАЛЬНІ СиСТЕМи
ГиДРоДиНАМиКА Білорусь, Росія ГиДРоМоС
ДоЗоР-С Україна оРІоН
ЗоНД Україна КУРС
иТСУ Україна РоБІКоН
КАЛУСЬКий МАшиНоБУДІВНий ЗАВоД Україна КАЛУСЬКий МАшиНоБУДІВНий ЗАВоД
КоРТЕМ-ГоРЭЛТЕх Росія КоРТЕМ–ГоРЭЛТЕх
оДГ Україна РоБІКоН
оРІоН-Д Україна оРІоН-Д
ПРоМПРиЛАД, 
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий ЗАВоД

Україна ПРоМПРиЛАД, ВАТ

САМГАЗ Україна БТК ЦЕНТР КоМПЛЕКТ
СЕЛТоН Україна СЕЛТоН
УКРТАТНАФТА Україна УКРТАТНАФТА
УСБ-Ф Україна РоБІКоН
ФСГ Україна РоБІКоН
ФТП Україна РоБІКоН

ТОРГОВА МАРКА КРАЇНА 
ПОХОДЖЕННЯ ЕКСПОНЕНТ

ABB AUTOMATION GMBH Німеччина ЕКНІС-УКРАїНА
ACErBI Італія оРІоН-Д
ADLINK TECHNOLOGIES INC Тайвань САТУРН® ДЕйТА ІНТЕРНЕшЕНЛ
ArCA rEGLEr Німеччина ІТо
ArI-ArMATUrEN GMBH Німеччина ТЕхПРиЛАД
ArIEL CшА оРІоН-Д
ASCO NUMATICS Франція ІТо
BENTLY NEVADA СшА ДЖи и РУС
BrUNNBAUEr Німеччина ПРиЛАД ІМПЕКС АВТоМАТиЗАЦІЯ
BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL Канада ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРоМиСЛоВІ СиСТЕМи
CEMP Італія ІТо
COAX Німеччина ІТо
CODEL INTErNATIONAL LTD Великобританія ЕКНІС-УКРАїНА
CrYSTAL ENGINEErING COrPOrATION CшА ІНТЕРТЕК
CTE LTD Канада ПАйЛоТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНоЛоДЖІЗ
D&L OIL TOOLS СшА ПАйЛоТ ДРІЛЛІНҐ ТЕКНоЛоДЖІЗ
DANFOSS Данія ПРиЛАД ІМПЕКС АВТоМАТиЗАЦІЯ
DFXK PETrOLEUM MACHINErY Китай DFXK НАФТоМАш&ТЕхНІКС, 

УКРАїНА-КиТАй 
DISCOVErY DrILLING EQUIPMENT Великобританія ДІСКАВЕРІ — БУРоВЕ оБЛАДНАННЯ
DrÄGEr Німеччина САТУРН® ДЕйТА ІНТЕРНЕшЕНЛ
EKOL Чехія ЕКоЛ
ENErGY Україна УКРТАТНАФТА
EXTECH INSTrUMENTS (FLIr COMPANY) СшА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРоМиСЛоВІ СиСТЕМи
FOrBES MArSHALL PVT LTD Індія ЕКНІС-УКРАїНА
GE CшА оРІоН-Д
GE SENSING Великобританія ІНТЕРТЕК
GENEBrE Іспанія ІТо
HALLIBUrTON INTErNATIONAL INC. СшА хАЛЛІБАРТоН УКРАїНА
HEAT TrACE Великобританія ТЕРМАЛ
INDUSTrIAL SCIENTIFIC COrPOrATION  CшА АРДЕНН
INDUSTrONIC Німеччина САТУРН® ДЕйТА ІНТЕРНЕшЕНЛ
INFINITO Італія оРІоН-Д
INTErTEC-HESS GMBH Німеччина ЕКНІС-УКРАїНА
INTrOSCOP Молдова ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРоМиСЛоВІ СиСТЕМи
KLÖPPEr-THErM GMBH & CO. Німеччина РоЗУМНий ДІМ
KrAUTKrAMEr Німеччина ДЖи и РУС
KSr KUEBLEr Німеччина ІТо
MATEC Італія ПРиЛАД ІМПЕКС АВТоМАТиЗАЦІЯ
MrU GMBH Німеччина АРДЕНН
NADrA GrOUP Україна НАДРА
OMICrON ELECTrONICS GMBH Австрія ЕКНІС-УКРАїНА
OPTEK DANULAT GMBH Німеччина ЕКНІС-УКРАїНА
PANAMETrICS Ірландія ДЖи и РУС

ПерелІк Торгових Марок
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ALPHA‑GАZPROMCOMPLECT, 
Gas equipment plant, LLC 
vul. Podilska, 40
Ternopil, 46020, Ukraine 
tel.: +38 (0352) 252 982, +38 (0352) 520 128
fax: +38 (0352) 235 049
е-mail: marketing@meta.ua, ltd.alfa@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, flanged 
ball valves, fuel converters for cars, transportable modular gas plants with capacity up to 
1 megawatt and biofuel boiler plants (waste products of timber, peat, sunflower) with 
capacity up to 1.5 megawatt.

APLISENS S.A.
vul. Lukyanovycha, 3-А
Ternopil, 46020, Ukraine
tel./fax: +38 (0352) 235 454
e-mail: office@aplisens.com.ua 
www.aplisens.ua

Production Company APLISENS S.A., Poland, Warsaw — manufacture of industrial 
measuring devices and automation equipment. Wide range of equipmen for measuring 
absolute, gauge and differential pressure of gases and liquid, diaphragm seals, valve 
manifolds, mounting accessories. Transmitters are used for monitoring and control 
process in the energy sector also as measuring elements in flow measurement system of 
gases and liquids (including commercial).

ARDENN, LTD
vul. Bakinskyh Komisariv, 17-А, of. 75–77
Donetsk, 83096, Ukraine
tel.: +38 (062) 253 4553, fax: +38 (062) 333 1727
e-mail: info@ardens.biz
www.ardens.biz, www.arden.kiev.ua

High quality portable and stationary gas analyzer of working area (air) (ISC) and 
combustion action (kiln gases, industrial emissions) (MrU).

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

ArSENAL Special Device Production SE manufactures and realizes domestic gas 
meters “GMS-Arsenal” G2.5, G4, G6, industrial gas meters “GMS” G10-G250, measurement 

systems of KVr-1 rotary type, installation kits for gas meters, light-emitting-diode 
traffic lights, bank equipment (banknote counting machines), medical equipment, 
phototechnique, optical devices and component parts, goniometers, special equipment 
and other production.

ASSOCIATION OF INDUSTRIAL 
ARMATURE ENGINEERING OF UKRAINE

vul. Nagorna, 8/32, apt. 22
Kyiv, 04107, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 536 1253, +38 (044) 536 1254
е-mail: apau@apau.com.ua

www.apau.com
 
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.

BLAGOVESCHENSK VALVES PLANT, JSC
ul. Sedova, 1

Blagoveschensk, Republic of Bashkortostan
453430, Russia 

tel.: +7 (34766) 21 363, fax: +7 (34766) 21 378
+7 (34766) 21 732, +7 (34766) 22 015

e-mail: baz@ufanet.ru
www.bazrb.ru

Manufacture of pipeline-valves: gate valves, safety valves, switching devices, safety 
valve units, swing check valves and gate valves for heat and power plants.

BROEN‑ZAWGAZ Sp. z o.o
ul. Stara Droga, 8

Suchy Las, 62-002, Poland 
tel.: +48 61 812 5517, fax: +48 61 812 5590

e-mail: zawgaz@broen-zawgaz.pl
www.broen-zawgaz.pl

The manufacturer of ball valves offers flanged and welded ends ball valves for gas, 
LPG, oils and fuels, water and other media in the following range: DN10 to DN800, PN10 to 
PN100, API-6D Cl150, 300, 600, TP −40° C to +200 °C. We ensure: fire safe, lubricant injection 
system, double block&bleed, anti-blow system, ball soft seal, Metal-Metal and PMSS. We 
posses ISO 9001, API-6D, European Certificate CE and Product Insurance by “AON”.

BTK CENTER KOMPLEKT, LTD
vul. Vokzalna, 23-А
Zhytomyr, Ukraine

tel.: +38 (044) 221 6293, fax: +38 (0412) 414 019
e-mail: center.complete@gmail.com

btk-center.com.ua

Gas control equipment, test equipment, stop valves, heating equipment, building materials.

iNfOrmaTiON abOuT ExhibiTOrS
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CENTER TECH ARMATUREN GmbH
Gewerbegebiet Laufeld, 2
Laufeld, 54533, Germany
tel.: +49 (0) 6572 93 300
fax: +49 (0) 6572 933 033
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 fulfil our customer demands, which is of great importance.

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.

CONVERTEAM GE ENERGY
Culemeyerstr., 1
Berlin, 12277, Germany
tel.: +49 307 6220
fax: +49 307 622  2109
e-mail: postoffice.de@converteam.com
www.converteam.com

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

CPTDC, China Petroleum Technology 
& Development Corp.
No.8 Taiyanggong Jinxingyuan, Chaoyang District
Beijing, 100028, China
tel.: +86 01 6359 1476/1675
fax: +86 01 6359 1714/1674
e-mail: webmaster@cptdc.cnpc.com.cn
www.cptdc.com

CPTDC, a wholly-owned subsidiary of China National Petroleum Corporation (CNPC), 
as China’s largest supplier of petroleum and petrochemical materials and equipment 

in the world, engages in the overall plan of domestic sales and export of the manufactured 
materials and equipment of CNPC and takes the responsibility to provide materials and 
equipment for CNPC overseas projects.

DFXK UKRAINE‑CHINA PETROLEUM 
MACHINERY&TECHNICS, JE

No.1 of Fuwang street in Fuyuan Economic Area
Wuqing Area, Tianjin city, P.R.C.

tel.: +38 (066) 263 2491
e-mail: sergei_melkov@mail.ru

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

DISCOVERY DRILLING EQUIPMENT 
Representative office:

vul. Dubrovytska, 28
Kyiv, 04114, Ukraine 

tel.: +38 (044) 390 2199, fax: +38 (044) 390 2196
e-mail: mikhail.kvasha@discoveryde.com

Plant:
vul. Yavornytskogo, 41

Stryy, Lviv obl., 82400, Ukraine
tel.: +38 (03245) 77 030, fax: +38 (03245) 77 039 

e-mail: ukraine@discoveryde.com
www.discoveryde.com

Discovery Drilling Equipment Ltd. — company that designs and manufacturers full 
packages of drilling rigs and components for drilling and well servicing rigs. Using its own 
engineering designs, having an international team of specialists and production facility in 
Ukraine, the company produces wide range of world-class mobile and stationary drilling rigs.

DP 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 base of complexes ФЛоУТЕК-TM-Д, КУР ГРС 
and ПоЛУМ’Я-04 for odorization, reduction and heating of gas and pressure regulators;

•	 stand-alone micro-powered Complexes for gas wells flow calculation;
•	 SMArT transmitters of temperature and pressure and multivariable transmitters 

ПМ-3, transformers of cathode potential;
•	 calibrators of pressure КДУ-1 and INDUSTrIAL — controllers of different setting.
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DROGOBYCH ENGINEERING PLANT, JSC
vul. Boryslavska, 51/1
Drogobych, Lvivska obl., 82109, Ukraine
tel./fax: +38 (03244) 38 431, +38 (03244) 33 255
e-mail: mark@dmz-vat.com
www.dmz-vat.com

Gas-regulating and gas-distribution stations. Equipment for gas and oil industry. 
Equipment for pipeline construction and repair.

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

Wholesale of equipment for gas networks.

ECM UKRAINE, LLC
vul. F. Zayceva, 46-А
Donetsk, 83086, Ukraine
tel.: +38 (062) 207 4659, fax: +38 (062) 389 1416
е-mail: postmaster@ecomonitoring.com.ua
www.ecomonitoring.com.ua

Technology and ecology measurement solution for Oil & Gas Industry:
•	sulphur	and	hydrogen	sulphide	monitoring	in	oil	and	gasses;
•	spectrometric	analytical	systems	for	Claus	process	monitoring;
•	analyzers	for	gas	purity	monitoring;
•	analyzers	for	gas	compounds	monitoring;
•	In-situ	analyzers	and	extractive	systems	for	O2 and CO monitoring;
•	oil	in	water	analyzers;
•	heat	value	gas	analyzers;
•	automatically	water	and	gas	samplers;
•	analyzers	and	systems	for	working	area	and	ambient	air	monitoring.
Analyzers and systems for emission monitoring.

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

Electrotechnical company “Eknis-Ukraine” works at the energy market of Ukraine 
since 2006. Company performs the delivery of power equipment of all voltage classes, 
instrumentation and automation equipment, devices for automatization of relay 
verification and relay protection, and also industrial analytical equipment. The biggest 
part of supplied equipment is manufactured at the factories of the concern ABB with 
which the company has close partnership.

EKOL, LTD
Krenova, 65, Brno, 60200, Czech Republic

tel.: +420 543 531 710, fax: +420 543 242 912
e-mail: info@ekolbrno.cz

www.ekolbrno.cz

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

EKOLINE, LTD
prosp. Peremogy, 148/ 1

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

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

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

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

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

e-mail: info@esp-safety.com.ua
www.esp-safety.com.ua

JSC “Eleсtronstandart-set-Ukraine” is a designer, developer, manufacturer and 
supplier of fire and gas safety systems for oil and gas industry objects.

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

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

ENERGY POLICY. OIL &GAS
vul. Andriivskiy uzviz, 28-B, fl. 2 
Kyiv, 04070, Ukraine
tel.: +38 (044) 425 0112, fax: +38 (044) 425 0277
e-mail: oil-gas@oil-gas-energy.com.ua
www.oil-gas-energy.com.ua

The monthly print edition of the Energy business and for the energy industry. 
The magazine covers current oil and gas developments in Ukraine, russia and CIS 

countries. The business magazine is aimed at executives of leading oil and gas companies, 
oil and gas equipment manufacturers, investment companies, geologists and technicians. 

The main headings — Oil and Gas, Alternative Energy, Oil refining, Transportation, 
Storage of Oil and Gas, Technology, Services, Equipment, Geology, Automation, Ecology, 
Education, Classification of Goods and Services COG.

EURO GAS SYSTEMS SRL
Evreilor Martiri Street, 4C8/1
Targu Mures, 540545, Romania
tel.: +40 (0) 365 882 416, fax: +40 (0) 365 882 421
e-mail: office@eurogassystems.com
www.eurogassystems.com

Euro Gas Systems SrL is an ISO 9001 certified packager of natural gas compressors. 
As an authorized packager for several compressor manufacturers, EGS brings world-class 
compression to the European, Middle East and CIS markets at competitive pricing levels. 
In addition to full compressor packages, EGS offers full aftermarket support including: 
spare parts, start-up and commissioning support and customer training programs for the 
use and maintenance of the equipment we sell.

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.

FAMET S.A., Fabryka Aparatury i Urzadzen 
ul. Szkolna, 15-A

Kedzierzyn-Kozle, 47-225, Poland
tel.: +48 774 052 000
fax: +48 774 052 101

e-mail: office@famet.com.pl
www.famet.com.pl

FAMET Inc. has over a 60-year experience in design, production and delivery 
of process apparatus, industrial equipment and steel constructions offered for refineries, 
gas, chemical and power industry.

FAMET offers: complete air coolers and condensers; shell and tube heat exchangers, 
including feed water recovery heaters, helixchangers; steam condensers as well as 
bimetallic finned tubes and vessel process apparatus. 

GAS of UKRAINE, Affiliated company of National 
Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine

vul. Sholudenka, 1
Kyiv, 04116, Ukraine

tel.: +38 (044) 537 0538
fax: +38 (044) 537 0537

+38 (044) 537 0574
e-mail: tkach@gasukraine.com.ua

techupr2@gasukraine.com.ua
www.gasukraine.com.ua

Affiliated company “Gas of Ukraine” of National joint-stock company “Naftogaz 
of Ukraine” was established in 2000.

The main tasks of Affiliated company “Gas of Ukraine” are secure supply of natural 
gas to consumers, providing in time and full payments for natural gas, promotion of 
exploitation and development of gas supply system.

For 10 years of its existence Affiliated company “Gas of Ukraine” of National joint-stock 
company “Naftogaz of Ukraine” realized to all categories of consumers over 456 billion 
cubic meters of natural gas. 

Substantially were raised cash receipts and as result assignments to state budget 
by National joint-stock company “Naftogaz of Ukraine”.

Affiliated company “Gas of Ukraine” realizes natural gas to domestic consumers 
(population needs), organizations financed by budget of different levels, industrial and 
heat-and-power engineering enterprises and to energy generating companies.

Company also decides questions of application scientific and technical developments 
and normatively-technical documentation of accident-free and safe exploitation of gas 
supply system.

Affiliated company “Gas of Ukraine” of National joint-stock company “Naftogaz 
of Ukraine” ensures stable supply of natural gas to consumers and high level of payments 
for natural gas, dynamically reacts at changes of oil and gas market.
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GAS TRADERS OF UKRAINE, Association 
vul. Bazhova, 9
Kyiv, 02100, Ukraine
tel.: +38 (044) 284 0424, fax: +38 (044) 573 2533
e-mail: pressa_gaz@mail.ru
www.gasua.com 

Main objectives. Striving for the transparent and fair access to the market related with 
extraction, supply and transportation of natural gas in Ukraine.

Extraction of gas and gas condensate by prospecting and industrial exploitation of gas 
deposits using environmentally safe technologies.

Ideology. The Association members stand for demonopolization of the gas market in 
Ukraine and its reforming based on free and fair competition.

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

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

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

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

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

GE RUS, LLC 
Рresnenskaya nab., 10, fl. 11 
Moscow, 123317, Russia
tel./fax: +7 (495) 739 6811, +7 (495) 739 6801
e-mail: nikolai.modin@ge.com
www.ge.ru

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

GEO WELL SERVICES
vul. Pavlivska, 29

Kyiv, 01135, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 577 3112

e-mail: pavel@cwsua.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.

GEOSTAR STC, LTD 
prosp. Chulman, 37, of. 204

Naberezhnye Chelny, 423822, Russia
tel./fax: +7 (8552) 531 177, +7 (8552) 531 188, +7 (8552) 531 199

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

Company stuff is a team of highly skilled specialists with a comprehensive experience 
in electronics, software and special equipment. Accumulated experience lets the 
possibility to implement the strong end-to-end solutions that can satisfy any customer.

Technical and service policy:
Ceaseless update of products, free software updates, consulting for software use and 

technical application, personnel training, installation and adoption, after-sale service, 
warranty and technical support.

GIDROMOS, LLC
ul. Ugreshskaya, 2, build. 101, of. 204

Moscow, 115088, Russia 
tel.: +7 (495) 973 3713

tel./fax: +7 (495) 989 7122
e-mail: info@gidromos.ru

www.gidromos.ru

Designing, manufacturing, installation and service of tight pump units with a drive 
through a magnetic muff. Pump units GDM, GDMP, GDMD are intended for pumping 
(depending on execution) neutral, aggressive, inflammable and combustible liquids 
and are successfully applied at the processing and extracting enterprises of oil and gas 
branch, in the food, refrigerating and chemical industry, at fuelling stations.

GRUP SERVICII PETROLIERE
Constanta Port, Berth 34

Constanta, 900900, Romania
tel.: +40 241 555 255, fax: +40 241 555 257

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

GSP is an offshore industry surface to seabed services provider, established in 2004. 
GSP`s fleet consists in offshore drilling rigs, construction vessels, rOVs and SAT diving 

system and diversified onshore capabilities. 
GSP provides a wide range of integrated services in the following business areas: 

Offshore Drilling, Offshore Construction, Shipping, Well Services, Welding, Hydro-
technical Construction, Engineering, Subsea Installation and Training.
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GREATWALL DRILLING COMPANY, LLC
Mingren Building, #101
Anli Rd, Chaoyang District
Beijing, 100101, China
tel./fax: +86 010 5928 5686
e-mail: marketing3.gwdc@cnpc.com.cn
www.gwdc.com, www.cnlc.cn

Greatwall Drilling Company (GWDC), a subsidiary of China Petroleum Corporation 
(CNPC) and a IADC member, is engaged in the world wide business of petroleum 
engineering and services.

As a general contractor, we provide package solutions, from well design to well 
completion. Our business scope mainly covers:

Drilling: conventional well drilling, deep and ultra-deep well drilling, directional 
and horizontal well drilling, under-balanced drilling, workover, acidizing and fracturing, 
cementing, coring, fishing, top-drive service, drilling fluid services;

Logging: wire line logging, mud logging, perforation, well testing, formation and 
reservoir evaluation;

Energy development: coal-bed methane development technology, heavy oil reservoir 
development technology, low-permeability gas reservoir development technology, 
techniques for the exploration of oil-gas reservoirs in peripheral sedimentary basins, 
artificial island techniques for offshore oil reservoir production;

Others: leasing of drilling equipment and tools, drilling engineering design, technical 
consultation and training.

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

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

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

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

•	 Environmental technology 
 – industrial waste water treatment plants.

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

HALLIBURTON UKRAINE, LLC with foreign capital
vul. B. Khmelnytskogo, 19–21

BC “Leonardo”, fl. 13
Kyiv, 011030, Ukraine

tel.: +38 (044) 377 7562, fax: +38 (044) 377 7563
e-mail: alexey.chasovskikh@halliburton.com

www.halliburton.com

Founded in 1919, Halliburton is one of the world’s largest providers of products and 
services to the energy industry. With more than 60,000 employees in approximately 
80  countries, the company serves the upstream oil and gas industry throughout the 
lifecycle of the reservoir — from locating hydrocarbons and managing geological data, 
to drilling and formation evaluation, well construction and completion, and optimizing 
production through the life of the field.

HEAT GROUP‑GAZGEP KFT. LTD
Erdesz u., 28

Nagykanizsa, 8800, Hungary
tel.: +36 93 537 140, fax: +36 93 537 142

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

Products and Services: Manufacture of Filters, Separators, Heat-Exchangers, Gas 
Pressure regulators, Safety Stop Valves, Odorizing Units, Natural Gas reducing Stations, 
prefabricated and painted Compact Units for Gas reducing.

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

HYDUKE ENERGY SERVICES Inc.
609 21 Avenue

Nisku, Alberta, T9E 7X9, Canada
tel.: +1 780 955 0355, fax: +1 780 955 368

e-mail: tbulman@hyduke.com
www.hyduke.com

Hyduke Energy Services is a leading global manufacturer of drilling & well servicing 
equipment. We engineer, design & manufacture land-based drilling and workover rigs, 
mobile and skid mounted pump units, cranes, and other service equipment. Our products 
have proven their reliability in the most harsh arctic, desert, and tropical environments 
worldwide.

We inspect, maintain, repair, retrofit, recertify and supply service equipment 
throughout its life cycle.  

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

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

e-mail: vso@ukr.net

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

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

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

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

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

INTERNATIONALES INNOVATIONSZENTRUM 
DR.‑ING. BORIS FRENKEL
Mainzer Landstr., 27–31 
Frankfurt, 60329, Germany
tel.: +49 (0) 6927 401 5227, fax: +49 (0) 6927 401 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 2011 in Kiev IIZ is organising a joint stand for German companies. 

INTERTEK STOCK Co.
vul. Olimpiyska, 5
Kharkiv, 61060, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 392 6079, +38 (057) 392 6080
e-mail: info@intertek.com.ua
www.intertek.com.ua

SIE “Intertek” operates on the territory of Ukraine since 1998. Over this period, our 
company is an exclusive distributor of many foreign companies, which are world leading 

in the branch of producing high tech equipment for measurement and controlling of 
pressure, temperature, flow, humidity, electric signals and other dimensions.

ITO, LTD
vul. Sholom-Aleyhema, 17

Bila Tserkva, 09117, Ukraine
tel.: +38 (0456) 390 604, fax: +38 (0456) 390 607

e-mail: headoffice@ito.kiev.ua
www.ito.kiev.ua

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

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

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

ArCA regler produces pneumatically and electrically-activated control valves for 
many industrial applications.

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

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

IVANO‑FRANKIVSK NATIONAL TECHNICAL 
UNIVERSITY OF OIL AND GAS 

vul. Karpats’ka, 15
Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine

tel.: +38 (03422) 42 264, fax: +38 (03422) 42 218 
e-mail: admin@nung.edu.ua

www.nung.edu.ua
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas — higher education 

institution accredited for 4th level that trains specialists for all branches of oil and gas 
industry. Main scientific directions: energy efficiency in oil and gas industry, safety 
ensuring of metal works, environmental protection.

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

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

tel./fax: +38 (03472) 77 879
Kalush Engineering works specializes in the manufacture, sale and servicing of oil 

industry equipment and tools, as well as specialized carrier vehicle for equipment and 
maintenance work on oil and gas fields in five main areas:

•	 specialized carrier vehicle;
•	 repair parts for oil industry equipment and vehicles;
•	 stationary containers and chassis trip tank units;
•	 oil industry equipment;
•	 oil industry tool.
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KETTLER GmbH
Köhlerstraße, 8
Dorsten, 46282, 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 Lahta, 1 
St. Petersburg, 197229, Russia 
tel./fax: +78 (800) 100 1004, +78 (495) 982 5117 
e-mail: mail@cortem.ru 
www.cortem.ru, www.cortemgroup.ru 
ELEKTROKOMPLEKT, PE, Official dealer in Ukraine:
vul. Avtozavodska, 2, Kyiv, 04074, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 586 2053, +38 (044) 586 2052
e-mail: y.vishnyavskaya@el-komplekt.com.ua, markfrost@el-komplekt.com.ua
www.cortem.com.ua, www.el-komplekt.com.ua

 
Explosion-proof equipment. 
COrTEM-GOrELTEX designs and manufactures the whole range of explosion-proof 

electrical equipment. Explosion-proof junction boxes, terminal boxes and connection 
boxes Exd/Exe/Exia/Exn/РВ/РП/Роиа. Explosion-proof control panels according to 
customer specification Exd/Exde/Exed/Exn/РВ. Explosion-proof lighting panels according 
to customer specification Exd/Exde/Exed/Exn/РВ. Explosion-proof control and indication 
units Exd/Exed/Exn/РВ/Роиа, signaling units Exd. Explosion-proof sockets Exd. Explosion-
proof magnetic motor starters Exd/Exde/РВ. Lighting fixtures Exd/Exe/Exn/Exde/Exed. 
Explosion-proof cable glands Exd/Exe/Exia/РВ/Роиа. Connection elements for piped 
electric wiring, fittings Exd. Explosion-proof motors, fans, pumps. Explosion-proof 
terminal blocks and earthing devices. Explosion-proof heated panels, heating cables and 
blankets. Sparkproof tools. All products have: Certificate of conformity GOST r. Permit to 
use rostehnadzor. ISO 9001. Maritime register of shipping.

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

levelmeters and level indicators;
•	 level switches for liquids and solids;
•	 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, NPP, LLC
vul. Vokzalna, 1, of. 9

Dnipropetrovsk, 49000, Ukraine 
tel./fax: +38 (056) 371 2631

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

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

KURS, PCF
vul. Chicherina, 30

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

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

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

LILIN GROUP
Sanhe Gegu Jinnan, Tianijn, China

tel./fax: +86 222 868 3668
e-mail: trade@lilingroup.com

www.lilingroup.com

LILIN is the largest manufacturer of downhole drilling motors and famous manufacturer 
of tricone bits in Asia. Our drilling motors range from Φ43-286 mm , tricone bit ranges from 
4 5/8"–13 3/4". Our motors and bits have high performance in drilling wells. We have passed 
the certification of ISO 9001:2000 and got the monogram use authority of API spec 7 etc. 
Our products are exported to USA, Canada, russia, Middle East, North Africa etc.

MICROL, LLC
vul. Avtolymashivskа, 5

Ivano-Frankivsk, 76495, Ukraine
tel.: +38 (0342) 502 704, +38 (0342) 504 410

fax: +38 (0342) 502 705
e-mail: microl@microl.ua

www.microl.ua

“MICrOL” enterprise develops and manufactures advanced technical means of 
automation, such as:

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

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

reliable operation of the equipment produced in all conditions.
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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 filling stations with no competitors in the CIS region. 

MOODY INTERNATIONAL, CJSC
Milyutinsky per., 9, build. 1
Moscow, Russia
tel.: +7 (495) 933 8545, fax: +7 (495) 980 6483
e-mail: russia@moodyint.com
www.moody.ru, www.moodyint.com, www.intertek.com

CJSC “Moody International” is a division of Moody International Holding Company and 
renders services in technical inspection, construction control, management system certification 
and in technical training. Our customers in russia are the largest oil and gas, metallurgical and 
machine-building companies, which pay close attention to quality assurance and control, to 
industrial and environmental safety. Over 400 highly qualified specialists work in the company. 
CJSC “Moody International” is a member of “Interregional Quality” self-regulatory organization. 
Quality System was certified for compliance with ISO 9001-2008.

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

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

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

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, exploration and drilling 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;
•	 Drilling Equipment Manufacturing;
•	 Environmental Protection.
NADrA Group is the local partner of Halliburton and Contractor of Shell Ukraine 

Exploration and Production.

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;
•	 natural gas and LPG vehicle refuelling;
•	 marketing of petroleum products through its own filling station network;
•	 research and development support to the industry.

NEFTERYNOK
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.upeco.com

Professional news and analytical weekly on the Ukrainian fuel market.
Subscription on Nefterynok opens an opportunity always to keep abreast 

of  the events occurring in the market of mineral oil of Ukraine from oil wells drilling 
up to most remote gas station. 
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OC PROFEKS, LTD
vul. Otto Schmidta, 16
Kyiv, 04107, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 501 7858
e-mail: julia@peli.ua
www.peli.ua

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

OIL AND GAS BUSINESS, Journal 
ul. Kosmonavtov, 1, Ufa, 450062, Russia
tel./fax: +7 (347) 243 1619
e-mail: info@ogbus.ru
www.ogbus.ru

The electronic scientific journal “Oil and Gas Business” is meant for the specialists 
of  the petroleum and gas industries, and also for teachers, students, post-graduate 
students and scientific employees.

OILMARKET, Magazine
vul. Vikentiya Hvojki, 18/14
Kyiv, 08655, Ukraine
per. Protopopovskij, 19, build. 16, of. 12
Moscow, 129090, Russia
tel.: +7 (495) 232 4720, +38 (044) 494 2530
fax: +7 (495) 232 4720, +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 in 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.

ORION, The scientific industrial enterprise  
vul. Trufanova, 14
Kharkiv, 61024, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 719 4053, +38 (057) 719 4055
e-mail: npporion@kharkov.ukrtel.net
www.orion.com.ua

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

concentration of combustible gases;
•	 Industrial and household magneto-hydrodynamic resonators — energy-saving 

devices that allow:
 — to prevent formation of a solid precipitate at heat exchange processes;
 — to speed up heat exchange processes. 

ORION‑D, Engineering‑technical center, LTD
vul. Kurska, 147

Sumy, 40020, Ukraine 
tel./fax: +38 (0542) 241 545

e-mail: info@orion-d.sumy.ua
www.orion-d.com 

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

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

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

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

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

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

•	 design, manufacture, assembly and commissioning of compressor systems for gas 
production from marginal producers with flow from 10 thousand nm3/day at low 
suction pressures, multistage compression.

PAKER, Scientific and production firm, LLC
ul. Severnaya, 7 

Oktyabrsky, Republic of Bashkortostan
452606, Russia

tel.: +7 (34764) 66 364, +7 (34764) 67 191
fax: +7 (34767) 67 515

e-mail: mail@npf-paker.ru
www.npf-paker.ru

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

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

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

We invite you to visit our company and to see the manufacture.
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PDNK Save Well, LLC
vul. Pushkina, 25
Poltava, 36000, Ukraine 
tel./fax: +38 (0532) 509 750
e-mail: office@savewell.com.ua
www.savewell.com.ua

PDNK Save Well LLC is the oil and gas service company, a partner of world leading 
service companies.

Services:
•	coiled	Tubing	Services;
•	directional	Drilling;
•	capillary	Coil;	
•	radial	Drilling;
•	stimulation;	
•	nitrogen	services;
•	slick-line	services;
•	engineering;	
•	velocity	String.

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 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 Pr and Advertising Services;
•	 Global recruitment and Energy Expert Finding Services;
•	 Business Information Services: Petrofinder research Store.
For more information about PETrOFINDEr, please visit our website www.petrofinder.

com or contact to sales@petrofinder.com

PETROLPLAZA 
COM‑A‑TEC GmbH, the operator of PetrolPlaza 
Am Krebsgraben, 15
Villingen-Schwenningen, 78048, Germany
tel.: +49 7721 983 014, fax: +49 7721 983 070
e-mail: petrolplaza@com-a-tec.de
www.petrolplaza.com

PetrolPlaza online since 1998, is the global Number ONE information source for 
decision makers from petrol retailing companies, fleet operators, equipment suppliers, 
construction companies, service providers and anyone else involved in the market. 
PetrolPlaza offers a huge collection of market and business information as well as daily 
updated industry news in a structured and easy to find manner.

As a Supplier targeting this market, PetrolPlaza offers you high quality and good value 
advertising and Pr opportunities. At PetrolPlaza your target group is only one click away! 
As a retailer, you will find on PetrolPlaza information which makes your daily work easier.

PILOT DRILLING TECHNOLOGIES, LLC
vul. Veterynarna, 22, of. 210

Poltava, 36008, Ukraine
tel.: +38 (0532) 694 529, fax: +38 (0532) 508 234

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

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

POLTAVA PETROLEUM COMPANY (PPC), JV
vul. Frunze, 153

Poltava, 36002, Ukraine 
tel.: +38 (0 532) 501 317, fax: +38 (0 532) 501 314

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

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

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.

PROMPRYLAD, JSC
vul. Akademika Sakharova, 23

Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine
tel.: +38 (0342) 750 592, fax: +38 (0342) 784 201

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

JSC “Promprylad” is a modern diversified device-producing enterprise with 100-
year history and one of the main producers in Ukraine of devices for commercial gas 
accounting, control-measuring instruments, automation devices.

Basic nomenclature of production:
•	turbine	and	rotor-type	industrial	gas	meters;
•	electronic	correctors	of	gas	volume;
•	gas	filters,	mazout	meters;
•	bore	manometers,	unified	МСУ-1,	МСУ-2,	etc.
JSC “Promprylad” is in search of prospective customers.
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PRYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA, LTD
vul. Yaltynska, 5-B, of. 4
Kyiv, 02099, 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.

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

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

RADIAL DRILLING SERVICES, INC.
4921 Spring Cypress Rd, 
Spring, Texas, 77379, USA
tel.: +1 (281) 374 7507, fax: +1 (281) 374 7509
Representation in Russia: 
ul. Shevchenko, 48
Almetyevsk, Tatarstan, 423450, Russia
tel.: +7 (8553) 300 996, fax: +7 (8553) 300 994
e-mail: info@radialdrilling.com
www.radialdrilling.com

radial Drilling creates horizontally penetrated channels up to 100 meters in length 
and 50mm in diameter thereby increasing production rates and enhancing reserves 
recovery in oil and gas fields. Compact coil-tubing units of proprietary design.

Additional services: 
•	 gyro orientation; 
•	 acid treatment of laterals.
Fast, safe, efficient and environmentally friendly.

RADMIRTECH, JV LTD
vul. Akademika Pavlova, 271
Kharkiv-54, 61054, Ukraine
tel.: +38 (057) 717 1778, tel./fax: +38 (057) 717 2876
e-mail: radmirtech@niiri.kharkov.com
www.radmirtech.com.ua

rADMIrTECH, JV LTD specializes in: development, manufacture, delivery and 
installation of different equipment for fuel and energy complex systems.

Sells: gas volume correctors of VEGA series, rD meter measuring complexes KBP-1 
used for commercial accounting of natural gas.

Carries out: 
•	 development, manufacture, sale, checking, servicing of proof-readers and counters 

of gas; 
•	 designing, installation, adjustment and delivery of gas accounting units on a turn-

key basis; 
•	 scheduling of different level gas supply and heat supply objects — 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

region company — a service enterprise, specializing in providing wide range 
of services for the enterprises of oil-and-gas sector.  

Operation types:
•	 oil & gas well drilling;
•	 well production maintenance and workover; 
•	 well completion with the help of 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).

REINZ‑DICHTUNGS GmbH
Reinzstr., 3–7

Neu-Ulm, 89233, Germany
tel.: +49 (0) 731 70 460, 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
Western Zhongzhou Road, 869

Nanyang, Henan, 473006, China
tel.: +86 377 6357 7528, 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 1,000 Meter 
to 9,000 Meter and workover rigs from 25 T to 225 T with API, ISO, CE, ATEX, TUV, DNV, 
GOST and other international standards certifications.
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RITTAL, LLC
vul. Kyivska, 6-V
Vyshneve, Kyiv obl., 08132, Ukraine
tel.: +38 (044) 536 9944
fax: +38 (044) 536 9945
e-mail: office@rittal.com.ua 
www.rittal.com.ua 

rittal LLC is a subsidiary of the worldwide famous international concern rittal GmbH, 
the leading manufacturer of enclosure systems, electronic systems, enclosure climate 
control and machine cooling, power distributing components, data communication 
components, outdoor enclosures and system accessories. rittal products are widely 
applied in industry, energetic and telecommunications.  

ROBIKON, SPC, LLC
prosp. Moskovsky, 23
Kyiv, 04073, Ukraine
tel.: +38 (044) 586 2633
fax: +38 (044) 586 2634
е-mail: info@robikon.com
www.robikon.com

Scientific Production Company “robikon L.L.C.” deals with r&D and production of:
•	gas	filter-separators	FSG;
•	filters	for	purification	of	impulse	gas;
•	domestic	filters	FG;
•	filtering	elements	FTP;
•	gas	dehumidifiers;
•	sensing	lines	ITSU,	constriction	devices	USB-F	and	DKS;
•	odorant	filters	and	other	special	filters;
•	technological	tanks	for	gas	distributing	stations,	compressor	plants	and	other	objects;
•	units	for	purification	and	drying	of	natural	gas.

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 Kiev.

ROXTEC UA, LTD
vul. Peremogy, 9

Kyiv, 03170, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 536 1554
e-mail: roxtec_ua@ukr.net

www.roxtec.ua, www.roxtec.com
roxtec is a modular-based system of cables and pipes seals with use of “Multidiameter” 

technology.
roxtec system combines in itself:
•	Impermeability	(water,	gases,	dust,	rodents,	insects);
•	Protection	against	fire;
•	Protection	against	electromagnetic	interference	and	radio	hindrances;
•	Defense	from	the	explosion	and	vibration,	pressure.
Certified in Ukraine!

ROZUMNYI DIM, LLC
vul. Syrecka, 31

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

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

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

RTE BUROVA TECHNIKA, LLC
prov. Laboratornyi, 1 
Kyiv, 01133, Ukraine

tel.: +38 (044) 353 9610, fax: +38 (044) 353 9608
e-mail: info@ntpbt.com.ua

www.ntpbt.com.ua
rTE Burova Technika renders technological and engineering services in the field of 

maintenance of well construction and workover of wells drilled for oil and gas. Specialists 
of the enterprise carry out full cycle of technical engineering and ecological management 
while drilling and casing of wells, from development of projects and technological 
programs to well development and drilling waste disposal.

RWE DEA AG
Ueberseering, 40

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

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

rWE Dea AG, headquartered in Hamburg, is an international company operating 
in the field of exploration and production of natural gas and crude oil. The company 
deploys state-of-the-art drilling and production technologies and puts its more than 112 
years’ experience acquired to good use in its activities. rWE Dea has set new standards in 
the fields of safety and environmental protection. rWE Dea is part of the rWE Group, one 
of Europe’s largest energy utilities.
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SATURN® DATA INTERNATIONAL, Company
vul. Borschagivska, 125, Kyiv, 03056, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 457 5555
e-mail: saturn@saturn-data.com
www.saturn-data.com

Saturn Data International offers industrial automated systems, networking solutions, measuring 
and control apparatus, components to them; software: EPr, MES, SCADA. It is representative of the 
following companies: ADLINK, POrTWELL, DrÄGEr, INDUSTrONIC, TS Computers.

SCHLUMBERGER OILFIELD EASTERN LTD, 
Representative office
vul. Chornovola, 20, of. 204
Kyiv, 01135, Ukraine
tel.: +38 (044) 596 5000, fax: +38 (044) 596 5595
e-mail: amaryevskaya@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.

SELTON, LTD
vul. Kruglouniversytetska, 22, Kyiv, 01024, Ukraine 
tel.: +38 (044) 244 9733, fax: +38 (044) 244 9734
e-mail: info@selton.com.ua
www. selton.com.ua

“Selton” Ltd., one of the leading manufacturers of filtering products at the Ukrainian 
market, suggests filter elements with different filtration rating for use in gas, liquid, air, 
corrosive, viscous environments etc. As the filtrator we use imported materials produced 
by the leading manufacturers — cellulose, polypropylene, fiber glass, metal and polymer 
wire mesh etc. The equipment used in the manufacture of filters, supplied by Swiss 
company JCEM, has no analogs in Ukraine. 

According to the client requirements our specialists will figure out, select the filter 
and give recommendations for its use.

SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD
No. 233 Naner Road, Dongying, Shandong, China
tel.: +86 546 817 9179, fax: +86 546 775 3666
e-mail: wangyq@keruigroup.com
yuanquanw@yahoo.com.cn, changxc@keruigroup.com
ww.keruigroup.com

Shandong Kerui Petroleum Equipment Co., Ltd — with more than 3,000 employees 
serving in 30 countries of the world, Kerui Group is a pioneer in designing and 
manufacturing of oil field equipment and engineering services for oil fields worldwide. 
Kerui has five business divisions, three r&D organizations and 9 factories in China.

Kerui sincerely welcomes the friends from all over the world to cooperate together 
with us. With your trust and assistance we can do it better.

Products:
•	 drilling equipment;
•	 oil production machinery;
•	 compressors;
•	 oilfield equipment;
•	 oilfield engineering service.

SHELF, Industrial‑Scientific Company, LTD
vul. Radianska, 5 

Debaltseve, Donetsk obl., 84700, Ukraine
tel.: +38 (067) 694 4445

tel./fax: +38 (06249) 23 838, +38 (06249) 24 863 
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.

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);
•	well-workover;
•	bit	service;
•	coring	service;
•	down	hole	motors	service;
•	directional	drilling.
“Smith Ukraine” Company represents “Integra” group of companies (russia) and 

Scientific and production enterprise “Burintekh”, LLC (russia) on the territory of Ukraine.

STAN‑KOMPLEKT, LTD
prosp. Moskovsky, 23
Кyiv, 04655, Ukraine 

tel.: +38 (044) 536 0494, fax: +38 (044) 536 0488
e-mail: degtyr@stankom.com

www.stankom.com
The main activity of JV “Stan-Komplekt Ltd.” is the supply of the following equipment:
•	 all range of metalworking equipment; 
•	 presses and press-forging equipment; 
•	 compressor equipment (piston and screw compressors); 
•	 welding equipment; 
•	 energetic equipment; 
•	 oil-and-gas equipment;
•	 hardware; 
•	 load-lifting devices; 
•	 overhead type  and gantry cranes  with the lifting capacity 5.30 t and  crane spans 

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

SUMY FRUNZE MACHINE‑BUILDING SCIENCE‑
AND‑PRODUCTION ASSOCIATION, PJSC
vul. Gorkogo, 58
Sumy, 40004, Ukraine
tel.: +38 (0542) 686 915, +38 (0542) 788 464, +38 (0542) 775 000
fax: +38 (0542) 226 362, +38 (0542) 788 464
e-mail: bulygin_i@frunze.com.ua
www.frunze.com.ua

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

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

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

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

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

SUMY PACKING AND GASKET FACTORY, LTD
vul. Shchorsa, 31
Kyiv, 01133, Ukraine
Address for correspondence: 
P.O.B. 28, Kyiv, 02167, Ukraine
tel.: +38 (044) 362 4041, +38 (044) 362 4042
fax: +38 (044) 496 7219
e-mail: szu@szu.com.ua
www.szu.com.ua

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

For efficiency and convenience of work with customers in 2010 the central office in 
Kiev was opened.

TECHKOMPLEKT‑KIEV, SC
vul. v.Khvoyki, 21, of. 620

Kyiv, 04655, Ukraine
tel.: +38 (044) 586 5320, fax: +38 (044) 586 5321

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

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

•	Systems	of	pipelines	and	reservoirs	electric	heating	on	the	basis	of		a	heating	cable	
with self-regulation and constant power rAYCHEM that maintain the temperature up to 
400 °C. Equipment is certified and authorized for use in explosive areas:

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

TECHNOTEK, LLC 
vul. Budivelnykiv, 1-D
Rivne, 33016, Ukraine

tel.: +38 (0362) 634 011, fax: +38 (0362) 623 344
e-mail: mail@texnotek.com

www.texnotek.com

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

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

TECHPRILAD, NPE, LLC 
prov. Kurenivsky, 4/9
Kyiv, 04073, Ukraine 

tel.: +38 (044) 467 2630, fax: +38 (044) 467 2644
e-mail: info@techprilad.com

www.techprilad.com

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

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

Kyiv, 03148, Ukraine
tel.:  +38 (044) 407 6994, +38 (044) 407 1144, +38 (044) 247 1985

fax: +38 (044) 407 6994, +38 (044) 407 9409
e-mail: td@temio.com.ua, import@temio.com.ua

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

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

Trade House “TEMIO” offers: gas alarms “WArTA”, cutoff valves and filters for gas, gas 
pressure regulators, globe valves for gas and water, radiators with high heat emission, 
electric, gas and combined boilers.
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TEPLOENERGOKOMPLEKT, LTD 
vul. Akademika Tupoleva, 16
Kyiv, 04128, Ukraine 
tel.: +38 (044) 239 1200, fax: +38 (044) 239 1201
e-mail: tek@tek.com.ua
www.tek.com.ua

Development and implementation of technical solutions in building, reconstruction and 
modernization of the oil and gas industry objects. realization of different research and diagnostic 
jobs in the field of assessment of the condition of main pipelines and oil and gas equipment.

THERMAL, LTD
vul. Kulibina, 3/8  
Kyiv, 03062, Ukraine
tel.: +38 (044) 303 9940, fax: +38 (044) 303 9941
e-mail: info@thermal.kiev.ua
www.thermal.kiev.ua

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

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

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

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

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

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

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

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

TUTKOVSKY GROUP
vul. Dubrovytska, 28, Kyiv, 04114, Ukraine

“Tutkovsky” JSC:
tel.: +38 (044) 390 2130, fax: +38 (044) 390 2131

e-mail: office@tutkovsky.com.ua
tutkovsky.com

“Tutkovsky Institute”:
tel.: +38 (044) 390 2175, fax: +38 (044) 390 2173

e-mail: a.liventseva@tutkovsky.com
training.tutkovsky.com

Tutkovsky JSC — a company specializing in implementation of new technologies in the 
oil and gas industry on the Ukrainian and CIS markets as well as in realization of projects 
related to the manufacturing of well logging equipment, development of geoinformation 
systems and implementation of energy saving and environmental protection technologies. 

A Higher Educational Institute “Tutkovsky Institute” carries out courses for the 
professional development of specialists in oil and gas industry.

U.S. COMMERCIAL SERVICE
vul. Hlybochytska, 4, “Artem” Business Center, fl. 4

Kyiv, 04050, Ukraine
tel.: +38 (044) 490 4018, fax: +38 (044) 490 4046

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 15th International 
Forum “Oil & Gas 2011”, 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 programs and services on our website http://www.
buyusa.gov/ukraine/index.asp

Ukrainian Civil Protection Research Institute 
(UkrSPRI) of the MOE of Ukraine

vul. Rybalska, 18, Kyiv, 01011, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 280 1801

e-mail: undipb.kyiv@mns.gov.ua
www.укрндіцз.kiev.ua

UkrCPrI conducts scientific researches in the sphere of civil protection including those 
for the problems of fire prevention and elimination as well as emergencies of man-caused 
and natural character concerned with them.

The Institute has unique experimental resources (fire testing area) that allow fulfillment of 
laboratory and actual testing including those for certification in the sphere of civil protection and 
fire and rescue activities. At present over 440 methods realized at the Institute, namely those for 
testing: fire extinguishers; textiles (blinds and curtains) and clothes; toys and materials for their 
manufacturing; textile coatings for floors, blankets and carpets; sofas, arm-chairs (soft ones); 
liquids (oil products, dyes, lacquers, and oils); finishing, facing, and thermal insulation materials; fire 
retardant coatings for wood and metal constructions; cable ware; safes, cases, and containers; 
hoses, carbines, helmets, and fire ladders; manual fire-hose barrels; fire extinguishing substances of 
all types and technical means for their application; elements of frame fillings; fire rescue waistbands; 
water, foam, gas, powder, and aerosol fire extinguishing systems and their elements, etc.
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UKRAINIAN CONFEDERATION OF JOURNALISTS
vul. Borschagivs’ka, 143-B
Kyiv, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 457 7743
e-mail: pr@publish.org.ua
www.who-is-who.ua

Ukrainian confederation of journalists and Ukrainian Publishing Consortium has been 
successfully working since 1997. Over 1000 projects make up its publishing program. In 
2010 there will be represented annual series of editions – “Agriculture of Ukraine”, “recent 
history”, “State awards”, “Ecology and natural resources”, “Fuel and energy complex”, 
“Employers”, “Persons celebrating a jubilee”, series from “А” to “Z”, “Encyclopedias of 
education”, “Medicine of Ukraine”, “Tourism of Ukraine”, “Transport of Ukraine”, “Bridges 
of friendship”, “Gold book of Ukraine”, “Chronicles of HEE”, “Ukraine — Europe — World”.

UKRAVTOHAZ, Subsidiary
National Joint Stock Company “Naftogaz of Ukraine”
vul. Grygorovycha-Barskogo, 2
Kyiv, 03134, Ukraine
tel.: +38 (044) 461 2864       
fax: +38 (044) 461 2868, +38 (044) 461 2864       
e-mail: lkazmin.uag@naftogaz.net

Gas sales through a network of CNG stations of automobile gas filling compressor 
stations all over Ukraine.

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 2010 production 
totaled to 14.83 billion cubic meters, more than 70% of production in Ukraine.

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.

UKRNAFTA, PJSC
prov. Nestorivsky, 3-5

Kyiv, 04053, Ukraine 
tel.: +38 (044) 586 4620
fax: +38 (044) 239 1493

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

Development and production of oil, gas and condensed gas deposits. 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.

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;
•	 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.
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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 5701, fax: +38 (044) 201 5778
e-mail: office@ukrtransnafta.com
www.ukrtransnafta.com

PJSC “Ukrtransnafta” is the national operator of the oil-trunk pipeline system of 
Ukraine. It provides oil supply to Ukrainian refineries as well as transit to the EU countries.

The overall pipeline length is 4767,1 km. The system has: inlet throughput is 
114.5 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 and tanker draft up to 13.8 meters. The 
capacity of the terminal is 14.5 MTA with possible extension up to 45 MTA. 

 “Ukrtransnafta” fulfills to the full extend its obligations to its partners on oil 
acceptance, transportation, and its timely transfer to consumers.

UKRTRUBOIZOL, 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, polypropylene, 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.

USEIS, LLC
vul. Kudryavsky uzviz, 7, of. 920
Kyiv, 04053, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 503 3417
e-mail: contact@useis.net
www.useis.net

Geophysical company. Staff with extensive experience of seismic data processing 
according to international standards uses modern equipment and software.

range of services includes:
•	 seismic data processing;
•	 complex interpretation of G&G data;
•	 definition of reservoir parameters and construction of structural-parametric model;
•	 2D, 3D, 3C seismic survey for prospecting and exploration of oil and gas fields.

VEMM TEC MESSTECHNIK GmbH
Gartenstrasse, 20

Potsdam, 14482, Germany
tel.: +49 (0) 331 7096 0275

fax: +49 (0) 331 709 6270
e-mail: info@vemmtec.com

www.vemmtec.com

Vemm tec is a manufacturer and supplier of metering equipment for more than 40 years. 
•	Liquid	metering	equipment
Precise flow meters for all liquids, viscous media and many applications.
•	Gas	metering	equipment
Metering instruments for natural gas industry and all types of gases with/without 

electronic data transmission.
•	Analyzing	equipment
Stationary and mobile process gas chromatograph systems.

VENTILE & FITTINGS PRAHA, PE
Družstevní, 72

Líbeznice, 250 65, Czech Republic
tel.:+420 604 239 562

fax: +420 283 980 898
e-mail: martin.zour@ventile.cz

www.swagelok.com, www.swagelok.ru

V & F Praha — Swagelok authorized distributor in Ukraine since 1992. Swagelok fluid 
system components are used in all industries, power generation, medicine, scientific 
researches, etc. Swagelok components are used for the construction of instrumentation 
systems, ultra-high purity systems, systems for corrosive fluids. To be used up to 4,034 bar 
and 700 °С.

VIKOIL LTD, LLC 
vul. Kudryavsky uzviz, 7, of. 211

Kyiv, 04053, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 451 4862

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

•	 Personnel with extensive experience in conducting seismic operations in different 
climatic zones according to international standards, uses modern telemetering 
equipment and technologies 

•	 Performs field 2D, 3D, 3C seismic surveys prospecting and exploration of oil and 
gas fields

•	 Performs full range of seismic data processing and interpretation
•	 The company has certificates of compliance with ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004 

and OHSAS 18001:2007
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VIKOYL, LLC, USAR, TM 
vul. Frunze, 160-С
Kyiv, 04073, Ukraine 
tel./fax: +38 (044) 500 0140
e-mail: info@usar.com.ua
www.usar.com.ua

Geophysical company. Provides engineering services:
•	 Mapping and non-contact diagnostics of utilities: making precise schemes 

and plans. Identification of pipes condition, searching trouble pipes and 
leakages.

•	 Monitoring and diagnostics of road network facilities, assessment of concrete 
structures

•	 Definition of engineering & geological elements when designing facilities, traces of 
linear constructions and maintenance of works for trenchless building of pipelines 
and cable lines

VOLCHANSK AGGREGATE PLANT, PJSС 
VAP, РJSC 
vul. Pushkina, 2
Volchansk, Kharkiv obl., 62504, Ukraine
tel.: +38 (05741) 42 703
fax: +38 (05741) 43 430 
e-mail: vza@kharkov.ukrtel.net
www.vza.com.ua

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

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

units of the automotive transport facilities.

VSP UKRAINE, LTD
prosp. Lesia Kurbasa, 2-B, of. 703
Kyiv, 03148, Ukraine
tel.: +38 (044) 391 6779   
fax: +38 (044) 247 1976      
e-mail: office@vsp.com.ua
www.vsp.com.ua

VSP specializes in distribution of industrial solutions and technologies 
for process control systems and is active at the markets of CIS and Baltic states 
representing: 

•	MTL	Instruments	—	IS	interfaces	and	systems,	surge	protection;
•	Mobrey	(Solartron)	—	measurement	of	fluid	and	gas	parameters;
•	Parker	Hannifin	—	instrumentation	products;
•	Eurotherm	—	equipment	for	monitoring	and	process	control.

WEIGHT‑MEASURING SYSTEMS, Company, LTD
prosp. Gazety Pravda, 29, of. 416
Dnipropetrovsk, 49083, Ukraine

tel.: +38 (056) 789 4729
fax: +38 (056) 790 6520

e-mail: sales@vis-dnepr.com
www.vis-dnepr.com

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

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

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

WIKA PRYLAD, LTD
vul. M. Raskovoyi, 11, build. A, of. 708

Kyiv, 02002, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 496 8380

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

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

WORLD EXPO INTERNATIONAL Sp. z o. o.
ul. Fordonska, 246

Bydgoszcz, 85–766, Poland
tel.: +48 523 216 910
fax: +48 523 216 905

e-mail: office@world-expo.com.pl
www.world-expo.com.pl

Company World Expo Intl. is the collective organizer of Polish participation at 
international exhibitions abroad. We specialize in such branches as: power and energy, 
electrotechnics, electricity, metallurgy, engineering industry, mining, building, chemical 
industry, installations, oil & gas, medicine, food & beverages, agriculture. We invite all the 
companies to cooperation.
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Diagnostics in oil and gas industry
GE rUS
HALLIBUrTON UKrAINE
IVANO-FrANKIVSK NATIONAL TECHNICAL 
UNIVErSITY OF OIL AND GAS
NAFTOGAZ OF UKrAINE
OrION
SCHLUMBErGEr OILFIELD EASTErN LTD
TECHNOTEK
TEMIO
TEPLOENErGOKOMPLEKT 
UKrSPrI OF THE MOE OF UKrAINE
UKrTrANSGAS
VIKOYL, USAr 

Drilling 
DFXK UKrAINE-CHINA PETrOLEUM 
MACHINErY&TECHNICS
DISCOVErY DrILLING EQUIPMENT 
HALLIBUrTON UKrAINE 
IVANO-FrANKIVSK NATIONAL TECHNICAL 
UNIVErSITY OF OIL AND GAS
KALUSH ENGINEErING WOrKS 
NADrA GrOUP
NAFTOGAZ OF UKrAINE
PDNK SAVE WELL
rADIAL DrILLING SErVICES
rEGION
SCHLUMBErGEr OILFIELD EASTErN LTD
SMITH UKrAINE
UKrGASPrODUCTION

Ecological monitoring 
ECM UKrAINE
EKNIS-UKrAINE
HALLIBUrTON UKrAINE
INTELEKTUALNI PrOMYSLOVI SYSTEMY
IVANO-FrANKIVSK NATIONAL TECHNICAL 
UNIVErSITY OF OIL AND GAS
NAFTOGAZ OF UKrAINE
OrION
SCHLUMBErGEr OILFIELD EASTErN LTD
TEMIO
TUTKOVSKY GrOUP
VENTILE & FITTINGS PrAHA
VIKOYL, USAr 

Equipment for oil and gas industry 
ALPHA-GАZPrOMCOMPLECT
ArDENN
ArSENAL SPECIAL DEVICE PrODUCTION 
STATE ENTErPrISE
BLAGOVESCHENSK VALVES PLANT
BTK CENTEr KOMPLEKT
DFXK UKrAINE-CHINA PETrOLEUM 
MACHINErY&TECHNICS
DISCOVErY DrILLING EQUIPMENT 
DST LAW GrOUP
ECM UKrAINE
EKNIS-UKrAINE
EKOL
EKOLINE
ELECTrONSTANDArT-SET-UKrAINE
FAKEL
GIDrOMOS
HALLIBUrTON UKrAINE 
INTErNATIONAL ENGINEErING UKrAINE
INTErTEK STOCK Co.
ITO
KALUSH ENGINEErING WOrKS 
KOrTEM-GOrELTEH
KUrS, NPP
MICrOL
NADrA GrOUP
OC PrOFEKS
OrION, SIE  
OrION-D
PAKEr
PDNK SAVE WELL
PILOT DrILLING TECHNOLOGIES
PrOMPrYLAD
PrYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
rADMIrTECH
rITTAL
rOBIKON
rOXTEC UA
rTE BUrOVA TECHNIKA
SATUrN® DATA INTErNATIONAL
SCHLUMBErGEr OILFIELD EASTErN LTD
SELTON
SMITH UKrAINE

LiST Of ExhibiTS SUMY FrUNZE MACHINE-BUILDING 
SCIENCE-AND-PrODUCTION ASSOCIATION
SUMY PACKING AND GASKET FACTOrY
TECHKOMPLEKT-KIEV
TECHNOTEK
TEPLOENErGOKOMPLEKT
THErMAL
TUTKOVSKY GrOUP
UKrrOSMETALL, Concern
VENTILE & FITTINGS PrAHA
VSP UKrAINE
WEIGHT-MEASUrING SYSTEMS
WIKA PrYLAD

Gas sale
UKrAVTOHAZ

Gas storage 
CHOrNOMOrNAFTOGAZ
IVANO-FrANKIVSK NATIONAL TECHNICAL 
UNIVErSITY OF OIL AND GAS
NAFTOGAZ OF UKrAINE
OC PrOFEKS
OrION-D
rOBIKON
rOXTEC UA
UKrTrANSGAS
VENTILE & FITTINGS PrAHA

Natural gas and condensate processing 
CHOrNOMOrNAFTOGAZ
GEO WELL SErVICES
GIDrOMOS
NAFTOGAZ OF UKrAINE
OC PrOFEKS
OrION-D
rOBIKON
SUMY FrUNZE MACHINE-BUILDING 
SCIENCE-AND-PrODUCTION ASSOCIATION
TEMIO
UKrGASPrODUCTION
VENTILE & FITTINGS PrAHA

Natural gas and oil transport 
CHOrNOMOrNAFTOGAZ
DST LAW GrOUP
EKOL
GIDrOMOS
IVANO-FrANKIVSK NATIONAL TECHNICAL 
UNIVErSITY OF OIL AND GAS

MICrOL
MOODY INTErNATIONAL
NAFTOGAZ OF UKrAINE
OC PrOFEKS
OrION-D
PDNK SAVE WELL
rOBIKON
rOXTEC UA
TEMIO
UKrTrANSGAS
UKrTrANSNAFTA
VENTILE & FITTINGS PrAHA

Natural gas distribution, gas networks 

DP UKrGASTECH
DST LAW GrOUP
GIDrOMOS
IVANO-FrANKIVSK NATIONAL TECHNICAL 
UNIVErSITY OF OIL AND GAS
NAFTOGAZ OF UKrAINE
OC PrOFEKS
OrION-D
rOBIKON
rOXTEC UA
TEMIO
TEPLOENErGOKOMPLEKT
VENTILE & FITTINGS PrAHA
VSP UKrAINE

Offshore and onshore oil and gas field 
exploitation 

CHOrNOMOrNAFTOGAZ
GEO WELL SErVICES
HALLIBUrTON UKrAINE
IVANO-FrANKIVSK NATIONAL TECHNICAL 
UNIVErSITY OF OIL AND GAS
MOODY INTErNATIONAL
NADrA GrOUP
NAFTOGAZ OF UKrAINE
OC PrOFEKS
OrION-D
PDNK SAVE WELL
rADIAL DrILLING SErVICES
rEGION
SCHLUMBErGEr OILFIELD EASTErN LTD
UKrGASPrODUCTION
VENTILE & FITTINGS PrAHA
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Oil and gas fields exploration 
CHOrNOMOrNAFTOGAZ
HALLIBUrTON UKrAINE
IVANO-FrANKIVSK NATIONAL TECHNICAL 
UNIVErSITY OF OIL AND GAS
NADrA GrOUP
NAFTOGAZ OF UKrAINE
OC PrOFEKS
PDNK SAVE WELL
SCHLUMBErGEr OILFIELD EASTErN LTD
TUTKOVSKY GrOUP
UKrGASPrODUCTION
USEIS
VIKOIL LTD 

Oil products sale
UKrTATNAFTA

Oil refinery 
GIDrOMOS
OC PrOFEKS
SUMY FrUNZE MACHINE-BUILDING 
SCIENCE-AND-PrODUCTION ASSOCIATION
UKrGASPrODUCTION
UKrTATNAFTA
VENTILE & FITTINGS PrAHA
VSP UKrAINE

Petro-chemistry
GIDrOMOS
HALLIBUrTON UKrAINE 
NAFTOGAZ OF UKrAINE
rOBIKON
SUMY FrUNZE MACHINE-BUILDING 
SCIENCE-AND-PrODUCTION ASSOCIATION
UKrGASPrODUCTION

Pipeline fittings and stop valves 

ALPHA-GАZPrOMCOMPLECT 
BTK CENTEr KOMPLEKT
DST LAW GrOUP
GAZPrOM AVTOMATIZATSIYA
INTErNATIONAL ENGINEErING UKrAINE
ITO
IVANO-FrANKIVSK NATIONAL TECHNICAL 
UNIVErSITY OF OIL AND GAS

NAFTOGAZ OF UKrAINE
OC PrOFEKS
PDNK SAVE WELL
PrYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
rOXTEC UA
SUMY FrUNZE MACHINE-BUILDING 
SCIENCE-AND-PrODUCTION ASSOCIATION
SUMY PACKING AND GASKET FACTOrY
TECHPrILAD
TEMIO
TEPLOENErGOKOMPLEKT 
TUBES INTErNATIONAL
UKrrOMETALL, Concern
UKrTrUBOIZOL
VENTILE & FITTINGS PrAHA
VIKOYL, USAr 
VSP UKrAINE

Research organizations

IVANO-FrANKIVSK NATIONAL TECHNICAL 
UNIVErSITY OF OIL AND GAS
UKrSPrI OF THE MOE OF UKrAINe

Specialized literature
BUSINESS-DOSYE
ENErGOBUSINESS 
ENErGY POLICY. OIL &GAS 
GAS TUrBO TECHNOLOGY
MODErN PETrOL STATION 
NEFTErYNOK 
OILMArKET
PETrOFINDEr
PETrOLPLAZA 
PrOFIT 
PSYCHEА 
TrADE MEDIA INTErNATIONAL Sp. z o.o.
UKrAINIAN CONFEDErATION 
OF JOUrNALISTS

Staff training 
HALLIBUrTON UKrAINE
IVANO-FrANKIVSK NATIONAL TECHNICAL 
UNIVErSITY OF OIL AND GAS
MOODY INTErNATIONAL
NADrA GrOUP
SCHLUMBErGEr OILFIELD EASTErN LTD
TUTKOVSKY GrOUP

TRADEMARK COUNTRY 
OF ORIGIN EXHIBITOR

ABB AUTOMATION GMBH Germany EKNIS-UKrAINE
ACErBI Italy OrION-D
ADLINK TECHNOLOGIES INC Taiwan SATUrN® DATA INTErNATIONAL
ArCA rEGLEr Germany ITO
ArI-ArMATUrEN GMBH Germany TECHPrILAD
ArIEL USA OrION-D
ASCO NUMATICS France ITO
BENTLY NEVADA USA GE rUS
BrUNNBAUEr Germany PrYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL Сanada INTELEKTUALNI PrOMYSLOVI SYSTEMY
CEMP Italy ITO
COAX Germany ITO
CODEL INTErNATIONAL LTD Great Britain EKNIS-UKrAINE
CrYSTAL ENGINEErING COrPOrATION USA INTErTEK STOCK Co.
CTE LTD Canada PILOT DrILLING TECHNOLOGIES
D&L OIL TOOLS USA PILOT DrILLING TECHNOLOGIES
DANFOSS Denmark PrYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
DFXK PETrOLEUM MACHINErY Сhina DFXK UKrAINE-CHINA PETrOLEUM 

MACHINErY&TECHNICS
DISCOVErY DrILLING EQUIPMENT Great Britain DISCOVErY DrILLING EQUIPMENT
DrÄGEr Germany SATUrN® DATA INTErNATIONAL
EKOL Czech republic EKOL
ENErGY Ukraine UKrTATNAFTA
EXTECH INSTrUMENTS (FLIr COMPANY) USA INTELEKTUALNI PrOMYSLOVI SYSTEMY
FOrBES MArSHALL PVT LTD India EKNIS-UKrAINE
GE USA OrION-D
GE SENSING Great Britain INTErTEK STOCK Co.
GENEBrE Spain ITO
HALLIBUrTON INTErNATIONAL INC. USA HALLIBUrTON UKrAINE
HEAT TrACE Great Britain THErMAL
INDUSTrIAL SCIENTIFIC COrPOrATION  USA ArDENN
INDUSTrONIC Germany SATUrN® DATA INTErNATIONAL
INFINITO Italy OrION-D
INTErTEC-HESS GMBH Germany EKNIS-UKrAINE
INTrOSCOP Moldova INTELEKTUALNI PrOMYSLOVI SYSTEMY
KLÖPPEr-THErM GMBH & CO. Germany rOZUMNYI DIM
KrAUTKrAMEr Germany GE rUS
KSr KUEBLEr Germany ITO
MATEC Italy PrYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
MrU GMBH Germany ArDENN
NADrA GrOUP Ukraine NADrA GrOUP
OMICrON ELECTrONICS GMBH Austria EKNIS-UKrAINE
OPTEK DANULAT GMBH Germany EKNIS-UKrAINE
PANAMETrICS Ireland GE rUS

LiST Of TradEmarkS
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TRADEMARK COUNTRY 
OF ORIGIN EXHIBITOR

PELI Spain OC PrOFEKS
PELICAN USA OC PrOFEKS
PIETrO FIOrENTINI Italy ITO
POrTWELL INC. Taiwan SATUrN® DATA INTErNATIONAL
rAYCHEM Germany TECHKOMPLEKT-KIEV
r-GAS Ukraine rOBIKON
rITTAL Germany rITTAL
rOTOrK Great Britain ITO
rOXTEC Sweden rOXTEC UA
SWAGELOK USA VENTILE & FITTINGS PrAHA
SWISSFLUID Switzerland TECHPrILAD
TENArIS Italy OrION-D
THErMAL Czech republic THErMAL
TOrO DOWNHOLE TOOLS USA PILOT DrILLING TECHNOLOGIES
TrUFLO USA ITO
TS COMPUTErS russia SATUrN® DATA INTErNATIONAL
TUTKOVSKY Ukraine TUTKOVSKY GrOUP
TYCO ELECTrONICS USA TECHKOMPLEKT-KIEV
TYCO THErMAL CONTrOLS Belgium TECHKOMPLEKT-KIEV
VALPrES Italy TECHPrILAD
VALVOSIDEr S.r.L. Italy TECHPrILAD
VEGA Germany PrYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
VEXVE Finland TECHPrILAD
WIKA Germany WIKA PrYLAD
WOrLD OIL TOOLS Canada PILOT DrILLING TECHNOLOGIES
YOKOGAWA Japan PrYLAD IMPEX AVTOMATIZACIYA
ZWICK ArMATUrEN Germany TECHPrILAD
АЛЬФА-ГАЗПРоМКоМПЛЕКТ, 
ЗАВоД ГАЗоВоГо оБЛАДНАННЯ

Ukraine АLPHA-GАZPrOMCOMPLECT

ВАРТА Ukraine TEMIO
ВиС Ukraine WEIGHT-MEASUrING SYSTEMS
ГиДРоДиНАМиКА Belarus, russia GIDrOMOS
ДоЗоР-С Ukraine OrION
ЗоНД Ukraine KUrS
иТСУ Ukraine rOBIKON
КАЛУСЬКий МАшиНоБУДІВНий ЗАВоД Ukraine KALUSH ENGINEErING WOrKS
КоРТЕМ-ГоРЭЛТЕх russia KOrTEM-GOrELTEH
оДГ Ukraine rOBIKON
оРІоН-Д Ukraine OrION-D
ПРоМПРиЛАД, 
ІВАНо-ФРАНКІВСЬКий ЗАВоД

Ukraine PrOMPrYLAD, JSC

САМГАЗ Ukraine BTK CENTEr KOMPLEKT
СЕЛТоН Ukraine SELTON
УКРТАТНАФТА Ukraine UKrTATNAFTA
УСБ-Ф Ukraine rOBIKON
ФСГ Ukraine rOBIKON
ФТП Ukraine rOBIKON



Caspian Energy

Caspian Energy








