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№ 
п/п 

 
Назва 

заходу
 

 
Тематика 

заходу
 

 
Місце та дата 

проведення 
 

 
Організація, відповідальна

за проведення заходу

1 2 3 4 5 

1.  72-ий міжнародний 

Київський 

стоматологічний 

форум АСУ та 

виставка 

МЕДВІН: Експо-

Стомат 

Cтоматологічне обладнання, 

інструменти та метеріали, 

сучасні технології лікування 

і профілактики в практичній 

стоматології 

17-19  

лютого, 

м. Київ 

КиївЕкспоПлаза,  

вул. Салютна, 2б 

ПП  «МЕДВІН» 

04205, Київ, 

просп. Героїв Сталінграда, 12Е, 

тел./ф.: (044)  501-03-42, 501-03-

44, 501-03-66;  

E-mail: mail@medvin.kiev.ua; 

www.medvin.kiev.ua 

 
2.  ХX1  

щорічна 

форум-виставка з 

міжнародною участю 

«Стоматологія  півдня 

України. 

’ 2016» 

Стоматологічне обладнання, 

інструменти та матеріали, 

сучасні технології лікування 

і профілактики в практичній 

стоматології. 

 

Супроводжує лекції та 

майстер-класи: 

«Новітні досягнення 

ОНМедУ у стоматології» 

 

 

 

 

 

 

 

11 -13  

березеня, 

м. Одеса, 

вул. Ольгіївська,4-А, 

Спортивний комплекс  

Одеського 

національного 

медичного 

університету   

 

Виставкова компанія «Леон». 

65026, Одеса, 

вул. Ланжеронівська, 19, оф. 2.  

Тел./факс (0482) 399-444, 

(048) 743-36-91. 

За підтримки Одеського 

національного медичного 

університету 

та ін. мед. організ-й та підпри-ств 

України. 

http://www.medvin.kiev.ua/
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3.  5-ий Івано-

Франківський 

стоматологічний 

форум АСУ та 

виставка  

МЕДВІН: 

Стоматологія 

Стоматологічне обладнання, 

інструменти та матеріали, 

сучасні технології лікування 

і профілактики в практичній 

стоматології 

17-19  

березня, 

м. Івано-Франківськ,  

Івано-Франківський 

національний 

медичний 

університет,спорткомп

лекс, вул. Целевича, 

34 

 

ПП  «МЕДВІН» 

04205, Київ, 

просп. Героїв Сталінграда, 12Е, 

тел./ф.: (044)  501-03-42, 501-03-

44, 501-03-66;  

E-mail: mail@medvin.kiev.ua; 

www.medvin.kiev.ua 

4.  ІІІ Медичний 

спеціалізований 

форум 

 

Пластична хірургія, 

репродуктивна медицина, 

дієтологія, дерматологія, 

мікологія, менеджмент 

приватних клінік і 

управління аптеками і 

аптечними мережами, 

ортопедія і травматологія, 

лабораторна діагностика, 

алергологія, окологія, 

реабілітація 

 

23-25 березня, 

м. Київ, 

просп. Броварський, 

15. 

Міжнародний  

виставковий 

центр 

 

ДП «Прем’єр Експо». 

04050, Київ,  

вул. Пимоненка, 13, корп. 4А,  

оф. 21. 

Тел. (044) 496-86-45, 

Тел./факс (044) 496-86-46 

 

5.  73-ий міжнародний 

Київський 

стоматологічний 

форум АСУ та 

виставка 

МЕДВІН: 

СтоматСалон 

Cтоматологічне обладнання, 

інструменти та метеріали, 

сучасні технології лікування 

і профілактики в практичній 

стоматології 

6-8 

квітня, 

м. Київ 

КиївЕкспоПлаза,  

вул. Салютна, 2б 

 

ПП  «МЕДВІН» 

04205, Київ, 

просп. Героїв Сталінграда, 12Е, 

тел./ф.: (044)  501-03-42, 501-03-

44, 501-03-66;  

E-mail: mail@medvin.kiev.ua; 

www.medvin.kiev.ua 
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6.  ХХІІ спеціалізована 

форум-виставка 

«ГалМЕД: здоров’я та 

довголіття» 

(в рамках  

ХІІ Львівського 

медичного форуму  

з міжнародною участю 

«Здоров’я та 

довголіття») 

 

Лікувальне, діагностичне та 

лабораторне обладнання. 

Медичні прилади  

та інструменти. 

Санітарно-гігієнічне 

обладнання. 

Засоби реабілітації  

та товари для людей  

з обмеженими 

можливостями. 

Засоби надання невідкладної 

допомоги. 

Фармацевтичні препарати. 

Інформаційно-

телекомунікаційні 

технології. Сучасна клініка 

та послуги. Медичний одяг, 

засоби санітарії та 

дизенфекції. Медичний 

туризм. Біологічні активні 

добавки, фіто продукти та 

лікувальна косметика. 

 

13-15  

квітня, 

м. Львів, 

вул. Коперника, 17. 

Львівський палац 

мистецтв 

 

ПрАТ «Гал-ЕКСПО». 

79008, Львів,  

вул. Винниченка, 30. 

Тел. (032) 297-13-69 

 

7.  VII спеціалізована 

виставка 

«Стоматологічний 

ярмарок» 

Стоматологічне обладнання 

та інструментарій. 

Витратні матеріали та 

лікувальні препарати. 

Оснащення стоматологічних 

кабінетів та клінік. 

13-15  

квітня, 

м. Львів, 

вул. Коперника, 17. 

Львівський палац 

мистецтв 

ПрАТ «Гал-ЕКСПО». 

79008, Львів,  

вул. Винниченка, 30. 

Тел. (032) 297-13-69 
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8.  VІІ міжнародний 

медичний форум-

виставка 

 19-21  

квітня, 

м. Київ, 

вул. Салютна, 2Б. 

Виставковий центр 

«КиївЕкспоПлаза» 

 

ТОВ «Лабораторія маркетингових 

технологій». 

03127, Київ,  

просп. 40-річчя Жовтня, 100/2. 

Тел./факс (044) 206-10-98,  

206-10-16 

 Міжнародна виставка  

охорони  

здоров’я 

«MEDICAEXPO» 

MEDRadiology 

Конвенціональна рентгенодіагностика, рентгенівська 

комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна 

томографія, ультразвукова діагностика, ядерна 

медицина, променева терапія, радіаційна безпека 

 

 

  MEDLab 

Комплексне забезпечення медичних лабораторій. 

Прилади  та обладнання для медичних лабораторій, 

лабораторні меблі та посуд, хімічні реактиви, витратні 

матеріали, тест-системи, спецодяг, оснащення 

мобільних лабораторій, інформаційні технології 

 

 

  MEDTech 

Медична техніка та обладнання для амбулаторного  

та стаціонарного лікування 

 

 

  MEDSolutions 

Комплексні рішення для закладів охорони здоров'я: 

проектування, інжиніринг, автоматизація, 

телекомунікаційні та інформаційні технології в 

медицині 

 

  MEDRehab & Physio   
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Обладнання та технології для фізіотерапії і медичної 

реабілітації. Апаратура  і обладнання  для електро-, 

тепло-, світло-, грязе-, клімато-, водолікування, 

бальнеотерапії, спелеотерапії, інгаляційної терапії. 

Оснащення залів ЛФК, механотерапії,  апарати 

пасивної розробки, оснащення кабінетів мануальної 

терапії і масажу. Реабілітаційне і спеціальне 

обладнання для інвалідів та людей з обмеженими 

можливостями. Природні лікувальні ресурси. 

 

  MEDСleanTech  

Чисті приміщення, клінінг, спецодяг та засоби 

індивідуального захисту 

 

 

  MEDInnovation  

Інноваційні розробки та перспективні проекти 

науково-дослідних установ медичного профілю і 

медичних ВНЗ. 

 

 

  MEDDent 

Обладнання, матеріали і технології  в стоматології. 

 

  MEDEsthetics  

Професійне обладнання, матеріали та сучасні 

технології для естетичної медицини.  

Напрямок anti-aging 

 

 

  PHARMAEXPO  

Лікарські препарати, парафармацевтична продукція, 

товари медичного призначення, лікувальна косметика, 

комплексне оснащення аптек, послуги для 

фармацевтичного ринку 
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9.  IV Міжнародна 

виставка медичного 

туризму SPA & 

Wellness – Healthcare 

Travel Expo 

 

Медичні центри, центри 

реабілітації та 

фізіотерапії, приватні 

клініки, лікарні, санаторії, 

термальні курорти в 

Україні та за кордоном. 

Національні експозиції. 

SPA- і Wellness- туризм, 

медичний SPA. Компанії, 

що надають послуги у 

сфері медичного туризму. 

Міжнародні програми  

підвищення кваліфікації 

лікарів-спеціалістів. 

Медичне страхування. 

Туристичні агентства. 

Міжнародні авіалінії. 

19-21 квітня,  

м. Київ,  

вул. Салютна,  2-б,   

ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 

ТОВ «Лабораторія маркетингових 

технологій». 

03127, Київ,  

просп. 40-річчя Жовтня, 100/2. 

Тел./факс (044) 206-10-98,  

206-10-16 

10.  Запорізький 

стоматологічний 

форум АСУ та 

виставка  

МЕДВІН: 

Стоматологія. 

Фармакологія 

Cтоматологічне 

обладнання, інструменти 

та метеріали, сучасні 

технології лікування і 

профілактики в 

практичній стоматології 

20-22 

квітня, 

м. Запоріжжя, 

Запорізький 

державний медичний 

університет 

ПП  «МЕДВІН» 

04205, Київ, 

просп. Героїв Сталінграда, 12Е, 

тел./ф.: (044)  501-03-42, 501-03-

44, 501-03-66;  

E-mail: mail@medvin.kiev.ua; 

www.medvin.kiev.ua 
 

11.  22-ий Одеський 

стоматологічний 

форум АСУ та 

виставка 

МЕДВІН: 

Cтоматологічне 

обладнання, інструменти 

та метеріали, сучасні 

технології лікування і 

профілактики в 

18-20 

травня, 

м. Одеса 

ПП  «МЕДВІН» 

04205, Київ, 

просп. Героїв Сталінграда, 12Е, 

тел./ф.: (044)  501-03-42, 501-03-

44, 501-03-66;  

http://www.medvin.kiev.ua/
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СтоматСалон практичній стоматології E-mail: mail@medvin.kiev.ua; 

www.medvin.kiev.ua 
 

12.  74-ий міжнародний 

Київський 

стоматологічний 

форум АСУ та 

виставка 

МЕДВІН: 

Стоматологія 

 

Cтоматологічне 

обладнання, інструменти 

та метеріали, сучасні 

технології лікування і 

профілактики в 

практичній стоматології 

29-31 

серпня, 

м. Київ, 

КиївЕкспоПлаза,  

вул. Салютна, 2б 

ПП  «МЕДВІН» 

04205, Київ, 

просп. Героїв Сталінграда, 12Е, 

тел./ф.: (044)  501-03-42, 501-03-

44, 501-03-66;  

E-mail: mail@medvin.kiev.ua; 

www.medvin.kiev.ua 

13.  23-ий Одеський 

стоматологічний 

форум АСУ та 

виставка 

МЕДВІН: 

СтоматЕкспо 

Cтоматологічне 

обладнання, інструменти 

та метеріали, сучасні 

технології лікування і 

профілактики в 

практичній стоматології 

21-23 

вересня, 

м. Одеса 

ПП  «МЕДВІН» 

04205, Київ, 

просп. Героїв Сталінграда, 12Е, 

тел./ф.: (044)  501-03-42, 501-03-

44, 501-03-66;  

E-mail: mail@medvin.kiev.ua; 

www.medvin.kiev.ua 

 

14.  XXV 

міжнародна  

 виставка  

«Охорона здоров’я – 

2016». 

 

 4-6 жовтня, 

м. Київ, 

просп. Броварський, 

15. 

Міжнародний  

виставковий 

центр 

 

ДП «Прем’єр Експо». 

04050, Київ,  

вул. Пимоненка, 13, корп. 4А,  

оф. 21. 

Тел. (044) 496-86-45, 

Тел./факс (044) 496-86-46 
 

 Виставка «Медика» 

 

Діагностичне обладнання,  

радіаційне обладнання, 

 

http://www.medvin.kiev.ua/
http://www.medvin.kiev.ua/
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ортопедія та реабілітація, 

оснащення для лікувальних  установ, санаторіїв; 

інструментарій, видаткові матеріали, дезінфекційні 

засоби, медичні послуги, 

лікарня «під ключ» 

 

 Виставка 

«Лабораторія» 

 

Технології та обладнання для лабораторій, 

лабораторна техніка 

 

 

 Виставка «Фарма» 

 

Готові лікарські форми, сировина,  

гомеопатичні та гормональні препарати, дієтичні 

добавки, дієтичне та дитяче харчування,  

аптека, логістика 

 

 

 Виставка  «ТехФарма» 

 

Устаткування для фармацевтичного виробництва, 

чисті технології, обладнання для пакування ліків, 

контрольно-вимірювальна та регулювальна 

апаратура, сировина та інгредієнти 

 

 

 

 Виставка «Оптика» 

 

Офтальмологічне та оптичне обладнання, окуляри, 

лінзи 

 

 

 

 Виставка «Медицина 

катастроф» 

 

Невідкладна швидка допомога,  

мобільні госпіталі, засоби для перевезення 

потерпілих 
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 Виставка  

«Краса та здоров’я» 

 

Обладнання для косметологічних салонів та клінік, 

пластична хірургія, устаткування для СПА-медика 

санаторіїв, грязе-водолікарень; лікувальна 

та професійна косметика 

 

 

 

 Виставка «Інновації  

в медицині» 

 

 

Новітні технології в діагностиці, лікуванні; 

застосування нових технологій в роботі 

лікувального закладу 

 

 

15.  IX Міжнародна 

виставка 

LABComplEX. 

Аналітика. 

Лабораторія. 

Біотехнології. Hі-Tech 

 

 18-20 жовтня,  

м. Київ,  

вул. Салютна,  2-б,  

ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 

ТОВ «Лабораторія маркетингових 

технологій». 

03127, Київ,  

просп. 40-річчя Жовтня, 100/2. 

Тел./факс (044) 206-10-98,  

206-10-16 
 

  ЛАБОРАТОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 

• Комплексні рішення для лабораторій 

(проектування, 

оснащення, модернізація) 

• Загальнолабораторне обладнання, техніка, 

інструменти 

• Високотехнологічне обладнання для лабораторій 

• Лабораторні меблі 

• Лабораторна та хімічний посуд 

• Хімічні реактиви та витратні матеріали 

• Автоматизація 

• Технології «чистих приміщень» 
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• Спецодяг, засоби індивідуального захисту, 

дезінфекція 

• Мобільні лабораторії 

• Системи обробки даних, програмне забезпечення 

  АНАЛІТИКА: 

• Аналітичне лабораторне обладнання 

• Лабораторні контрольно-вимірювальні прилади і 

технології 

• Діагностичне, випробувальне обладнання 

• Програмне забезпечення 

• Інструментальний аналіз 

• Контроль якості 

 

  БІОТЕХНОЛОГІЇ: 

• Біоаналіз 

• Біотехнологічна хімія 

• Лабораторна техніка для біотехнологічних 

лабораторій 

• Біотехнологічне обладнання 

• Промислові біотехнології 

• Експрес-діагностика 

 

  ЛАБОРАТОРНА МЕДИЦИНА: 

• Обладнання, техніка та прилади для медичних 

лабораторій, 

допоміжне лабораторне обладнання 

• Лабораторні меблі, посуд 

• Хімічні реактиви, витратні матеріали та тест-системи 

• Спецодяг, засоби індивідуального захисту, 

дезінфекційні засоби 

• Оснащення мобільних лабораторій 

• Інформаційні технології, програмне забезпечення 

• Автоматизація медичних лабораторій 
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• Стандартизація і сертифікація медичних лабораторій 

 

16.  VII Міжнародна 

виставка обладнання та 

технологій для 

фармацевтичної 

промисловості 

PHARMATechExpo 

 

 18-20 жовтня,  

м. Київ,  

вул. Салютна,  2-б,  

ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 

ТОВ «Лабораторія маркетингових 

технологій». 

03127, Київ,  

просп. 40-річчя Жовтня, 100/2. 

Тел./факс (044) 206-10-98,  

206-10-16 
 

  PHARMA EQUIPMENT: виробниче та 

невиробниче обладнання 

PHARMA PACK: упаковка і пакувальне 

обладнання 

PHARMA CLEANTECH: технології «чистих 

приміщень» 

PHARMA LAB&Control: лабораторно-аналітичне 

обладнання 

PHARMA SOLUTIONS: комплексні рішення для 

фармацевтичних підприємств 

PHARMA COSMETIC: технології для виробництва 

косметичної продукції 

PHARMA HR: навчання та підготовка персоналу 

PHARMA RAW: сировина та інгредієнти 

PHARMA WATER: технології та обладнання для 

водопостачання, водопідготовки та очищення 

стічних вод 

PHARMA COLD&CLIMA: промислове 

холодильне та кліматичне обладнання для 

фармацевтичних підприємств 
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PHARMA SERVICE: послуги для компаній 

фармацевтичної індустрії 

17.  ХХ  

щорічна 

форум-виставка з 

міжнародною участю 

 «Стомат-Експо’ 

           2016» 

Стоматологічне 

обладнання, інструменти 

та матеріали, сучасні 

технології лікування і 

профілактики в 

практичній стоматології. 

 

Супроводжує лекції та 

майстер-класи: 

«Новітні досягнення 

українських медичних 

закладів у стоматології» 

 

28-30  

жовтня, 

м. Одеса, 

вул. Ольгіївська,4-А, 

Спортивний комплекс  

Одеського 

національного 

медичного 

університету   

 

Виставкова компанія «Леон». 

65026, Одеса, 

вул. Ланжеронівська, 19, оф. 2.  

Тел./факс (0482) 399-444, 

(048) 743-36-91. 

За підтримки Одеського 

національного медичного 

університету.  

18.  ХІV 

міжнародна 

стоматологічна форум-

виставка 

«Дентал-Україна» 

 

 

Новітні технології  

в стоматології. 

Сучасні методики 

лікування. 

Сучасне стоматологічне 

обладнання  

та інструментарій 

 

 

 

2-4 

листопада, 

м. Львів, 

вул. Коперника, 17. 

Львівський палац 

мистецтв 

 

ПрАТ «Гал-ЕКСПО». 

79008, Львів,  

вул. Винниченка, 30. 

Тел. (032) 297-13-69 
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