
Ми помагаємо світу 

вберегтись від радіації 

 



ЕКОТЕСТ – зареєстрована торгова марка 

           ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр»

•  Виробник дозиметрів №1 в Україні 

•  Понад 27 років на ринку

•  Понад 30 власних розробок

•  Колектив з понад 150 висококваліфікованих фахівців
2•  1500 м  офісно-виробничих площ



Наша діяльність

•  розробка засобів радіаційного 

  контролю 
Повний цикл 

науково-виробничої 

діяльності

•  серійне виготовлення засобів 

  радіаційного контролю

•  розробка спеціалізованого 

  програмного забезпечення



Сертифікати та професійні досягнення 

•  Підприємство володіє усіма можливими сертифікатами, дозволами та 

  ліцензіями для здійснення діяльності в галузі приладобудування

• Сертифікація продукції та внесення до Державного реєстру засобів 

  вимірювальної техніки України та державних реєстрів інших країн світу

•  Лідер галузі

•  Експортер року в Україні

•  ISO 9001:2008

                   



Продукція ТМ ЕКОТЕСТ на світовому ринку

� • Лідер на українському ринку 

    більше 50% ринку засобів радіаційного контролю України

� • Експорт у понад 70 країн світу

    (СНД, Європи, Азії, Африки, Північної та Латинської Америки, 

    в Японію та в Австралію) 

�•  Понад 20 дилерів за кордоном



Інноваційні технології

� •  Застосування новітніх типів детекторів іонізуючих випромінень

� •  Використання запатентованих засобів та методів обробки інформації

� •  Розробка високотехнологічних та ергономічних конструктивних рішень

 �•  Створення інноваційних продуктів з використанням технологій 

     безпровідного зв’язку 



Принципи підприємства «Спаринг-Віст Центр»

� •  Комплексний підхід до вирішення завдань з радіаційного контролю

� •  Вдосконалення продукції та розширення її функціональних можливостей 

    згідно з вимогами часу

� • Максимальна скерованість колективу підприємства на  задоволення 

    потреб замовників

� • Постійний розвиток підприємства та персоналу  

                   



Ростислав Смук 
 засновник та генеральний директор 

•  Заслужений винахідник України 

•  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки  

•  Член (екс-президент) Ротарі-клубу «Львів-Леополіс»  

•  За вагомий особистий внесок в розбудову економіки 

                          України нагороджений орденом «Флагман 

                                    економіки України»

                               



•  Кандидат технічних наук

•  Лауреат Державної премії 

  України в галузі науки і техніки

•  30 років роботи в галузі 

  приладобудування

Юрій Сторонський  
Директор-генеральний конструктор  



Партнери підприємства «Спаринг-Віст Центр» 



Сфери застосування продукції ТМ ЕКОТЕСТ

Митниця та Прикордонна служба

Cилові структури

МНС і Цивільна оборона

Санітарія та екологія

Сховища радіоактивних відходів

Радіологічні лабораторії

Медицина

Освітні програми

Промисловість

   Атомна енергетика

   Металургія та заготівля металобрухту

   Добувна галузь

   Моніторинг транспортних засобів, морські 

   порти та аеропорти

   Будівельна галузь

   Лісозаготівельна та деревообробна галузь

Побутове використання



Продукція ТМ ЕКОТЕСТ 

Портативні дозиметри (радіометри)

Контроль дозового навантаження персоналу

Ідентифікація радіонуклідів

Вимірювання активності і забруднення

Прилади для пошукових задач

Моніторинг радіаційного стану довкілля

Блоки детектування

Прилади для спецтранспорту

Побутові дозиметри



Портативні дозиметри (радіометри)

ТЕРРА з Bluetooth 

каналом
Дозиметр-радіометр 

МКС-05

СТОРА-ТУ
Радіометр-дозиметр 

гамма-, бета-випромінень 

РКС-01

КАДМІЙ
Дозиметр-сигналізатор 

пошуковий ДКС-02ПН 

(нова версія)

СПЕКТРА 

(нове покоління)
Дозиметр-радіометр 

пошуковий МКС-11ГН

aGent-R
Сигналізатор гамма-

випромінення

СПЕКТРА
Дозиметр-радіометр 

пошуковий МКС-11ГН



Контроль дозового навантаження персоналу

EcotestCARD 

Дозиметр гамма-

випромінення 

індивідуальний 

ДКГ-21

ДКГ-21М
Дозиметр гамма-

випромінення 

індивідуальний

ПДК ЕКОМОНІТОР
Програмне забезпечення 

„Програмування і 

дозиметричний 

контроль”

АСІДК Екотест
Програмне забезпечення 

для автоматизованої 

системи індивідуального 

дозиметричного контролю

Аварійний дозиметричний 

комплект
Автономна автоматизована 

система індивідуального 

дозиметричного контролю

АСІДК-21
Автоматизована система 

індивідуального 

дозиметричного контролю



Ідентифікація радіонуклідів

СПЕКТРА (нове покоління)
Дозиметр-радіометр пошуковий 

МКС-11ГН

СПЕКТРА
Дозиметр-радіометр 

пошуковий МКС-11ГН



Вимірювання активності і забруднення

VIRTUOSO 

Радіометр активності 

середовища універсальний 

РКГ-14

МКС-У
Дозиметр-радіометр 

універсальний

ПОШУК
Дозиметр-радіометр 

пошуковий МКС-07

МКС-УМ
Дозиметр-радіометр 

універсальний



Прилади для пошукових задач

ПОШУК
Дозиметр-радіометр 

пошуковий МКС-07

СТОРА-ТУ
Радіометр-дозиметр 

гамма-, бета-

випромінень РКС-01

КАДМІЙ
Дозиметр-сигналізатор 

пошуковий ДКС-02ПН 

(нова версія)

СПЕКТРА 

(нове покоління)
Дозиметр-радіометр 

пошуковий МКС-11ГН

МКС-УМ
Дозиметр-радіометр 

універсальний

СПЕКТРА
Дозиметр-радіометр 

пошуковий МКС-11ГН



Моніторинг радіаційного стану довкілля

ІТ-09Т
Інформаційне табло

ІТ-09
Інформаційне табло

РІК-09
Радіаційно-інформаційний 

комплекс

ПОШУК
Дозиметр-радіометр 

пошуковий МКС-07

СТОРА-ТУ
Радіометр-дозиметр гамма-, 

бета-випромінень РКС-01



Моніторинг радіаційного стану довкілля

БДБГ-09/БДБГ-09С
Блок детектування 

гамма-випромінення 

(інтелектуальний)

RadMonitor
Автоматизована 

система радіаційного 

контролю

RadSpace
Автоматизована система 

віддаленого радіаційного 

моніторингу

БДБГ-09 водостійкий
Блок детектування 

гамма-випромінення 

(інтелектуальний) 

водостійкий

БДБГ-15С 
Блок детектування 

гамма-випромінення



Блоки детектування

БДБГ-09/БДБГ-09С
Блок детектування 

гамма-випромінення 

(інтелектуальний)

БДПА-07
Блок детектування 

альфа-випромінення

БДПН-07
Блок детектування 

нейтронного випромінення

БДБГ-09 водостійкий
Блок детектування 

гамма-випромінення 

(інтелектуальний) 

водостійкий

БДБГ-15С 
Блок детектування 

гамма-випромінення



Прилади для спецтранспорту

ДРГ-Т
Прилад радіаційної 

розвідки

ПРХР-МЕ
Прилад радіаційної 

та хімічної розвідки

БДБГ-15С
Блок детектування 

гамма-випромінення

ГеоРад
Комплекс програмно-

апаратний 

КДУ-6БМ
Корабельне 

дозиметричне 

устаткування



Побутові дозиметри

ТЕРРА-П
Дозиметр-радіометр 

побутовий МКС-05

ТЕРРА-П+
Дозиметр-радіометр 

побутовий МКС-05

aGent-R
Сигналізатор гамма-

випромінення

EcotestVIP
Детектор радіоактивності 

персональний

Gamma Sapiens
Детектор гамма-випромінення 

інтелектуальний УДКГ-01



Дякуємо за увагу!

ПП ”НВПП ”Спаринг-Віст Центр”

вул. Володимира Великого, 33, Львів, 79026

Тел.: +380 32 242 15 15, +380 32 242 21 15,

Факс: +380 32 242 20 15, E-mail: market@ecotest.ua

www.ecotest.ua
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