ПЕРЕЛІК
виставок і ярмарків, що проводитимуться в Україні у 2016 році
Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

Організатор заходу та адреса

«АгроПром–Запоріжжя2016»

Запоріжжя

17-19 лютого

Експо-центр «Метеор»
49008, Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Макарова 27а
Т/Ф: +38 0562 357357,
Е: secretar@expometeor.com,
W: www.expometeor.com

Друга професійна і
спеціалізована виставка:
«ЗНО – 2016. Освіта в
Україні. Освіта за
кордоном»

Київ

25-27 лютого

ТОВ «ЛІДЕРЕКСПОЦЕНТР»
02068, Україна, м. Київ,
вул. Степана Олійника 8, оф. 134
Т: +38 044 565 0772, 096 785 8854,
E: evelinkabardash@mail.ru,
W: www.osvita.link

«Сучасні заклади освіти –
2016»

Київ

17-19 березня

ТОВ «Компанія «Виставковий Світ»
Поштова адреса: 01042, Україна, м.
Київ, вул. П. Лумумби 4/6, корпус В,
офіс 1107
Юридична адреса: 03065, Україна,
м. Київ, бул. Івана Лепсе 16
Т/F: +38 044 498 4204, 498 4205,
498 4206, 498 4207
Е: expo@vsvit.com.ua,

Спеціалізація заходу
15-та Національна виставка агротехнологій
«АгроПром»:
- агроекономіка;
- агроіндустріальне будівництво;
- агрологістика;
- агрохімія;
- продукція тракторного та с/г
машинобудування, міні техніка;
- інформаційні технології та агросервіс;
- біоенергетика;
- технології у рослинництві;
- технології у с/г;
- технології у тваринництві.
Досягнення суспільних цілей у галузі
освіти; допомога у визначенні
спеціальності для абітурієнтів та обрання
навчального закладу для їх вступу;
популяризація освіти в Україні та за
кордоном, сучасних освітніх програм,
презентація навчальних закладів,
визначення основних проблем галузі та
віднаходження їхнього вирішення задля
підвищення якості освіти. Особливість
освітньої виставки-2016, окрім презентації
навчальних закладів та насиченої ділової
програми, відродження українського стилю
і традицій, з українськими піснями та
звичаями, що відкриють душу і серце.
Національні та зарубіжні заклади освіти,
міжнародні організації та агенції, наукові
установи, навчальні центри, регіональні та
муніципальні органи управління освітою,
виробники засобів навчання, асоціації,
фонди, видавництва.
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

«Домострой-весна»

Запоріжжя

17-19 березня

VIII Міжнародна
спеціалізована виставка
«Металообробка.
Інструмент. Пластмаса –
2016»

Київ

29-31 березня

II Міжнародна
спеціалізована виставка
«Київський технічний
ярмарок – 2016»

Київ

29-31 березня

Міжнародна туристична
виставка UITT-2016
«Україна - Подорожі та
Туризм»

Київ

30 березня - 1 квітня

Організатор заходу та адреса
osvita-vs@svitonline.com,
W: www.vsosvita.com.ua
За підтримки Міністерства освіти і
науки України Національної академії
педагогічних наук України
Запорізька торгово-промислова палата
69005, Україна, м. Запоріжжя,
бул. Центральний 4
Т: +38 061 213 5026,
E: eхро2@cci.zp.ua,
W: www.expo.zp.ua
ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т 15
Т: +38 044 201 1161,
Е: reklama@iec-expo.com.ua,
W: http://iec-expo.com.ua

ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т 15
Т: +38 044 201 1161,
Е: reklama@iec-expo.com.ua
W: http://iec-expo.com.ua
Компанія Premier Expo
Україна, 04050, вул. Пимоненко, 13,
м. Київ, бізнес-центр "Форум"
Т.: +38 (044) 496-86-45,
ф: +38 (044) 496-86-46
W: www.pe.com.ua
W: http://www.uitt-kiev.com/

Спеціалізація заходу

Будівництво, архітектура, ремонт,
будівельні матеріали та технології,
ландшафтні рішення.

Універсальні металорізальні верстати та
інструменти, оброблювальні центри,
робототехніка, приладобудування;
технології та обладнання для виробництва
й переробки пластмас та каучуку, виробів з
пластмас, екструзійні лінії, зварювальні
машини, машини для литва під тиском,
оснастка прес-форми, штампи; абразивний,
алмазний інструмент, абразивні матеріали:
круги алмазні, стрічки шліфувальні,
надфілі алмазні та ін.
Машинобудування, металургія, литво,
неметалеві матеріали у промисловості:
промислове скло, камінь, графіт, клеї,
каучуки, обробка поверхні, захист від
корозії, компресори, насоси, арматура,
приводи, двигуни, діагностика, контроль,
управління, автоматизація

Туризм
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

Організатор заходу та адреса

«МашПром-Харків-2016»

Харків

квітень

ТОВ Експо-центр «Метеор»
49000, Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Макарова, 27а, а/я 796
T: +38 0562 357357
E: sekretar@expometeor.com
W: www.expometeor.com

ІІІ Міжнародна виставка
«Вища освіта - 2016»

Львів

1-2 квітня

«Дзеркало модиДніпропетровськ-2016»

Дніпропетровськ

7-9 квітня

Приватне підприємство «Новий Бізнес»
79052, Україна, м. Львів,
вул. Моторна 55
Т/F: +38 032 245 5212
E: info@educenter.com.ua
W: www.educenter.com.ua
Експо-центр «Метеор»
49008, Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Макарова 27а
Т/F: +38 0562 357357,
E: secretar@expometeor.com,
W: www.expometeor.com

«Освіта та кар’єра – 2016»

Київ

14-16 квітня

Всеукраїнська громадська організація
Товариство «Знання» України
03150, Україна, Київ,
вул. В. Васильківська 57/3
Т: +38 044 237 8543,
Т/F: 044 287-37-43,
E: voloshina@znannya.org.ua,
W: www.osvitainfo.com.ua
Патронат: Міністерство освіти і науки
України, Національна академія
педагогічних наук України

Спеціалізація заходу
Міжнародна спеціалізована виставка
промислового обладнання, металообробки
литва та енергетики. Енергоефективність,
енергозбереження, та електротехніка
Промислове обладнання та металообробка
Ливарна продукція, технології, обладнання
та матеріали для виготовлення литва.
Спеціалізація – освіта. Тематичні розділи –
вищі навчальні заклади І-IV рівнів
акредитації, навчання за кордоном, мовні
курси, молодіжні програми, презентації,
семінари, тренінги.
Виставка індустрії краси:
- Перукарське мистецтво;
- Нігтьова естетика;
- Косметологія;
- Візаж;
- СПА та велнес послуги.
Українські та закордонні навчальні
заклади; міжнародні організації; навчальні
центри та спеціалізовані курси; виробники
засобів навчання; асоціації, фонди;
видавництва.
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

Організатор заходу та адреса

XVI Міжнародна
спеціалізована виставка
«Весілля. Випускний бал2016»

Київ

14-17 квітня

ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т 15
T: +38 044 201 1157
E: lyudmila@iec-expo.com.ua
W: http://iec-expo.com.ua

XVI Міжнародна
спеціалізована виставка
«Всесвіт краси та здоров'я
– 2016»

Київ

14-17 квітня

ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т 15
Т: +38 044 201 1159
E: forum@iec-expo.com.ua
W: http://iec-expo.com.ua

VІІ Міжнародний
медичний форум
«Інновації в медицині –
здоров’я нації»:
MEDICAEXPO Міжнародна виставка
охорони здоров’я.
PHARMAEXPO Міжнародна
фармацевтична виставка.

Київ

19-21 квітня

ТОВ «Лабораторія маркетингових
технологій»
03680, Україна, м. Київ, пр-т Академіка
Глушкова 1, павільйон №23
Т/F: +38 044 206 1016, 206 1098,
W: www.lmt.kiev.ua,
www.medforum.in.ua,
E: med@lmt.kiev.ua

Спеціалізація заходу
Весільна мода для нареченої, чоловічі
костюми, весільні аксесуари, взуття,
білизна, вечірні сукні для випускного балу,
вечірні, весільні зачіски та макіяж,
весільний сервіс, організація урочистостей,
флористика, декор, святковий банкет,
весільні торти та короваї, весільний кортеж
,фото- та відео-зйомка, музичний супровід,
прикраси, подарунки та сувеніри, святкова
та ділова мода, придане для нареченої.
Перукарське мистецтво, професійна
косметика для догляду за волоссям,
обладнання, інструменти та препарати для
салонів краси і перукарень.

VІІ Міжнародний медичний форум
«Інновації в медицині – здоров’я нації»:
Міжнародна виставка охорони здоров'я
MEDICAEXPO – повний спектр
обладнання, техніки, інструментарію,
виробів медичного призначення
вітчизняного та зарубіжного виробництва.
MEDRadiology – конвенціональна
рентгенодіагностика, рентгенівська
комп'ютерна томографія, магнітнорезонансна томографія, ультразвукова
діагностика, ядерна медицина, променева
терапія, радіаційна безпека.
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

Організатор заходу та адреса

Спеціалізація заходу

V Міжнародна виставка
медичного туризму,
SPA&Wellness – Healthcare
Travel Expo

Київ

19-21 квітня

ТОВ «Лабораторія маркетингових
технологій»
03680, Україна, м. Київ, пр-т Академіка
Глушкова 1, павільйон №23
Т/F: +38 044 206 1015,
W: www.lmt.kiev.ua, www.htexpo.com.ua
E: expo@lmt.kiev.ua

V Міжнародна виставка медичного
туризму, SPA&Wellness – Healthcare Travel
Expo - надання високоякісних медичних та
оздоровчих послуг на території України та
за її межами.

«Бебі Сіті»

Дніпропетровськ

травень

Експо-центр «Метеор»
49008, Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Макарова 27а
Т/F: +38 0562 357357,
E: secretar@expometeor.com,
W: www.expometeor.com

1. Товари для дітей;
2. Товари для вагітних і годуючих матерів;
3. Дитяча мода;
4. Освіта та навчання;
5. Спорт і творчість для дітей;
6. Event-послуги;
7. Зона Hand-made.

«Дзеркало моди-Львів2016»

Львів

19-21 травня

XIII Міжнародна
універсальна виставка
міжрегіональної та
зовнішньоекономічної
співпраці «Слобожанський
міст – 2016»

м. Суми

20 травня

Виставка індустрії краси:
- Перукарське мистецтво;
- Нігтьова естетика;
- Косметологія;
- Візаж;
- СПА та велнес послуги.
Універсальна

«Суднобудування-2016»

Миколаїв

21-23 травня

«Машинобудування.
Металургія»

Запоріжжя

24-26 травня

Експо-центр «Метеор»
49008, Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Макарова 27а
Т/F: +38 0562 357357,
E: secretar@expometeor.com,
W: www.expometeor.com
Сумська торгово-промислова палата
40030, Україна, м. Суми,
вул. Іллінська, 7-А
T: +38 0542 600390,
F: +38 0542 770767,
E: chamber@cci.sumy.ua,
W: www.cci.sumy.ua
ТОВ «НАРІМЄКСПО»
54017, Україна, м. Миколаїв,
пл. Суднобудівників, 3-Б
E: exponikolaev@vandex.ru,
Т: +38 0512 360249
Запорізька торгово-промислова палата
69005, Україна, м. Запоріжжя,
бул. Центральний, 4
Т: +38 061 213 5026,
Е: expo2@cci.zp.ua,

Проекти технології будівництва суден та
кораблів, судове обладнання

Нові технології та промислове обладнання.
Інноваційні проекти. Продукція
машинобудівельного та металургійного
комплексів.
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

Організатор заходу та адреса

Спеціалізація заходу

W: www.expo.zp.ua

«Литво»

Запоріжжя

24-26 травня

Запорізька торгово-промислова палата
69005, Україна, м. Запоріжжя,
бул. Центральний, 4,
Т: +38 061 213 5026,
E: expo2@cci.zp.ua,
W: www.expo.zp.ua

Ливарні технології, продукція та
обладнання.
Сучасні технології та обладнання для
спеціальних засобів литва. Сировина та
матеріали.

«Композити та
склопластики»

Запоріжжя

24-26 травня

Запорізька торгово-промислова палата
69005, Україна, м. Запоріжжя,
бул. Центральний, 4,
Т: +38 061 213 5026,
E: expo2@cci.zp.ua,
W: www.expo.zp.ua

Технології виробництва композитних
матеріалів та склопластиків. Сировина,
матеріали, допоміжні продукти. Готова
продукція та вироби.

ХХVІІІ Міжнародна
агропромислова виставка
«АГРО-2016»

Київ

8-11 червня

Агропромисловий комплекс

«Бебі Сіті – Львів-2016»

Львів

серпень

Сорочинський ярмарок

Полтавська
область

16-21 серпня
(щорічно,
передостанній
тиждень серпня)

ТОВ «ТД «Промфінінвест»
Юридична адреса: 07500, Україна,
Київська обл., Баришівський р-н,
смт. Баришівка, пров. Ворошилова 18
Фактична адреса: 03150, Україна, м.
Київ, вул. Анрі Барбюса 5-В, оф. 152
Т: +38 044 220 1145,
F: +38 044 220 1146,
E: promfininvest@gmail.com,
W: www.agroexpo.com.ua
Експо-центр «Метеор»
49008, Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Макарова 27-а
Т/F: +38 0562 357357,
E: secretar@expometeor.com,
W: www.expometeor.com
ТОВ «Сорочинський ярмарок»
Юридична адреса: 37645, Україна,
Полтавська обл., Миргородський р-н.,
с. Великі Сорочинці, вул.
Миргородська, 40-А.

1. Товари для дітей; 2. Товари для вагітних
і годуючих матерів;
3. Дитяча мода;
4. Освіта та навчання;
5. Спорт і творчість для дітей;
6. Event-послуги; 7. Зона Hand-made.
Універсальна виставка-ярмарок
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

Організатор заходу та адреса
Поштова адреса: 36011, Україна м.
Полтава, вул. Лідова,12/9
Т: +38 0532 508211, 508212,
E: sorochinskiy@yarmarok.in.ua,
armarok@rambler.ru,
W: www.yarmarok.in.ua
ТОВ «Компанія «Виставковий Світ»
Поштова адреса: 01042, Україна,
м. Київ, вул. П. Лумумби 4/6, корпус В,
офіс 1107.
Юридична адреса: 03065, Україна, м.
Київ, бул. Івана Лепсе, буд. 16
Т/F: +38 044 498 4204, 498 4205, 498
4206, 498 4207, Е:expo@vsvit.com.ua,
osvita-vs@svitonline.com
W: www.vsvit.com.ua
Запорізька торгово-промислова палата
69005, Україна, м. Запоріжжя,
бул. Центральний, 4
T: +38 061 213 5026,
E: eхро2@cci.zp.ua
W: www.expo.zp.ua

«Світ дитинства та школи»

м. Київ

18-20 серпня

«Енергозбереження»

Запоріжжя

6-8 вересня

Третя професійна і
спеціалізована виставка:
«ЗНО – 2016. Освіта в
Україні. Освіта за
кордоном»

Київ

28-30 вересня

ТОВ "ЛІДЕРЕКСПОЦЕНТР"
Юридична та поштова адреси:
02068, Україна, м. Київ, вул. Степана
Олійника 8, оф. 134
Т: +38 044 565 0772; + 38 096 785 88 54;
E: evelinkabardash@mail.ru
W: www.osvita.link

АгроЕкспо

Кіровоград

29 вересня - 1 жовтня

ТОВ «УКРАГРОЕКСПО»
25006, Україна, м. Кіровоград,
вул. Орджонікідзе, 7, офіс 501,
T/F: +38 0522 358362,
Е: agroexpo77@gmail.com

Спеціалізація заходу

Товари та послуги для дітей, школярів та
студентів: одяг; взуття; канцелярські
товари; книжки, підручники; портфелі,
ранці, рюкзаки; спортивні товари; дитячі
меблі; палаци та будинки творчості для
дітей.

Енергетика, електротехніка, контрольновимірювальні прилади, автоматизація,
енергозбереження, альтернативна
енергетика, енергоефективне будівництво

Досягнення суспільних цілей у галузі
освіти; допомога в визначенні
спеціальності для абітурієнтів та обрання
навчального закладу для їх вступу;
популяризація освіти в Україні та за
кордоном, сучасних освітніх програм,
презентація навчальних закладів,
визначення основних проблем галузі та
віднаходження їхнього вирішення задля
підвищення якості освіти.
Агропромислова виставка
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

Організатор заходу та адреса

Спеціалізація заходу

W: www.ukragroexpo.com

«ЛітЕкс – 2016»

Дніпропетровськ

жовтень

ТОВ Експо-центр «Метеор»
49000, Україна, м. Дніпропетровськ
вул. Макарова, 27а, а/я 796
T: +38 0562 357357,
E: sekretar@expometeor.com
W: www.expometeor.com

«ІТ-Львів-2016»

Львів

жовтень

ТОВ Експо-центр «Метеор»
49000, Україна, м. Дніпропетровськ
вул. Макарова, 27а, а/я 796
T: +38 0562 357357,
E: sekretar@expometeor.com
W: www.expometeor.com

«Дзеркало моди – Львівосінь-2016»

Львів

жовтень

Національна
агропромислова виставка
«АгроЕкспо-2016»

Кіровоград

жовтень

ТОВ Експо-центр «Метеор»
49000, Україна, м. Дніпропетровськ
вул. Макарова, 27а, а/я 796
T: +38 0562 357357,
E: sekretar@expometeor.com
W: www.expometeor.com
ПрАТ «Піраміс» (за підтримки
Мінагрополітики України)

Міжнародний
туристичний салон
UITM-2016
«Україна`2016»

Київ

5-7 жовтня

Компанія Premier Expo
Україна, 04050, вул. Пимоненко, 13,
м. Київ, бізнес-центр "Форум"
Тел.: +38 (044) 496-86-45,
Факс: +38 (044) 496-86-46
W: www.pe.com.ua
W: http://www.ukraine-itm.com.ua/ukr/

Міжнародна спеціалізована виставка
промислового обладнання, металообробки,
литва та енергетики . Енергоефективність,
енергозбереження, та електротехніка
Промислове обладнання та металообробка
Ливарна продукція, технології, обладнання
та матеріали для виготовлення литва.
Телекомунікаційні мережі та обладнання
Мережеві компоненти й забезпечення
Контрольно-вимірювальне обладнання
IT-системи та обладнання. Джерела і
системи гарантованого електроживлення.
Системна інтеграція. Системи навігації
рішення і технології для операторів зв'язку
та ін.
Виставка індустрії краси:
- Перукарське мистецтво;
- Нігтьова естетика;
- Косметологія;
- Візаж;
СПА та велнес послуги.
-

Туризм
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

Організатор заходу та адреса
Запорізька торгово-промислова палата
69005, Україна, м. Запоріжжя,
бул. Центральний 4
T: +38 061 213 5026,
E: eхро2@cci.zp.ua
W: www.expo.zp.ua
ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т 15
T: +38 044 201 1164,
E: protech@iec-expo.com.ua,
W: http://iec-expo.com.ua
ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т 15
T: +38 044 201 1163,
E: zbroya@iec-expo.com.ua,
W: http://iec-expo.com.ua

«Агротехсервіс»

Запоріжжя

6-8 жовтня

«ХV Міжнародний
виставковий форум ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ2016»

Київ

11-14 жовтня

«XIII Міжнародна
спеціалізована виставка
ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА2016»

Київ

11-14 жовтня

IV міжнародна виставка
«Осінній салон «Вища
освіта - 2016»»

Львів

14 – 15 жовтня

Приватне підприємство «Новий Бізнес»
79052, Україна, м. Львів,
вул. Моторна, 55
Т/F: +38 032 245 5212,
E: info@educenter.com.ua
W: www.educenter.com.ua

IX Міжнародна виставка
LABComplEX. Аналітика.
Лабораторія.
Біотехнології. Hі-Tech

Київ

18-20 жовтня

ТОВ «Лабораторія маркетингових
технологій»
03680, Україна, м. Київ, пр-т Академіка
Глушкова 1, павільйон №23
Т/F: +38 044 206 1016, 206 1097,
W: www.lmt.kiev.ua,
www.labcomplex.com,
E: lab@lmt.kiev.ua

Спеціалізація заходу
Аграрні технології, аграрна техніка та
обладнання

Техногенна та пожежна безпека, захист від
катастроф природного характеру, ліквідація
їх наслідків; пошукова та аварійнорятувальна діяльність; технології пожежної
безпеки ; евакуація і рятування людей при
пожежах; промислова безпека; ядерна і
радіаційна безпека; екологічна безпека
Бойова, службова, мисливська, спортивна
зброя, боєприпаси, оптика та аксесуари,
поліцейська та військова техніка,
обмундирування, антитерористичне
обладнання, обладнання для прикордонного
і митного контролю, засоби зв'язку, засоби
забезпечення охорони, спеціальний
транспорт
Спеціалізація – освіта.
Тематичні розділи – вищі навчальні
заклади І-IV рівнів акредитації, навчання за
кордоном, мовні курси, молодіжні
програми, презентації, семінари, тренінги.
IX Міжнародна виставка LABComplEX.
Аналітика. Лабораторія. Біотехнології. HіTech - весь спектр обладнання та
інструментарію, меблів, витратних
матеріалів, а також комплекс послуг по
створенню, оснащенню, модернізації всіх
типів та видів лабораторій різних галузей
промисловості, науково-дослідної сфери та
медицини.
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

Організатор заходу та адреса

VІI Міжнародна виставка
обладнання та технологій
для фармацевтичної
промисловості
PHARMATechExpo

Київ

18-20 жовтня

ТОВ «Лабораторія маркетингових
технологій»
03680, Україна, м. Київ, пр-т Академіка
Глушкова 1, павільйон №23,
Т/F: +38 044 206 1016, 206 1098,
W: www.lmt.kiev.ua,
www.pharmcomplex.com,
E: pharm@lmt.kiev.ua

«ТрансУкраїна 2016»

Одеса

19-21 жовтня

«Одеса 2016»

Одеса

19-21 жовтня

«ТрансРєйл Україна 2016» Одеса

19-21 жовтня

«Комерційний та
муніципальний транспорт
2016»

19-21 жовтня

ПП РІА МедіаКомпас Україна
65026, Україна, Одеса, вул.
Жуковського, 15,
T/F: +38 0482 355999,
E: odessa@mediacompass.com.ua,
W: www.smc.odessa.ua
ПП РІА МедіаКомпас Україна
65026, Україна, Одеса,
вул. Жуковського, 15,
T/F: +38 0482 355999,
E: odessa@mediacompass.com.ua,
W: www.smc.odessa.ua
ПП РІА МедіаКомпас Україна
65026, Україна, Одеса,
вул. Жуковського, 15,
T/F: +38 0482 355999,
E: odessa@mediacompass.com.ua,
W: www.smc.odessa.ua
ПП РІА МедіаКомпас Україна
65026, Україна, Одеса,
вул. Жуковського, 15,
T/F: +38 0482 355999,

Одеса

Спеціалізація заходу
VІI Міжнародна виставка обладнання та
технологій для фармацевтичної
промисловості PHARMATechExpo обладнання, сировина та технології для
фармацевтичної промисловості
PHARMA EQUIPMENT: виробниче та
невиробниче обладнання
PHARMA PACK: упаковка і пакувальне
обладнання
PHARMA CLEANTECH: технології
«чистих приміщень»
PHARMA LAB&Control: лабораторноаналітичне обладнання
PHARMA SOLUTIONS: комплексні
рішення для фармацевтичних підприємств
та ін.
Транспорт, логістика, перевезення всіх
типів, спецтехніка

Судноплавство, суднобудування, порти,
термінали, суднопостачання, навігаційне
обладнання

Залізничний транспорт, вагонобудування,
локомотивобудування та ремонт рухомого
складу

Комерційний транспорт, муніципальний
транспорт (автобуси, тролейбуси, трамваї),
автозапчастини
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

«Інноватика в сучасній
освіті»

Київ

25-27 жовтня

Виставка КОМУНТЕХ2016

Київ

листопад

Водний форум AQUA
UKRAINE-2016

Київ

листопад

Виставка
ЄВРОБУДЕКСПО - 2016

Київ

листопад

Організатор заходу та адреса
E: odessa@mediacompass.com.ua,
W: www.smc.odessa.ua
ТОВ «Компанія «Виставковий Світ»
Поштова адреса:
01042, Україна, м. Київ, вул.
П. Лумумби, 4/6, корпус В, офіс 1107.
Юридична адреса:
03065, Україна, м. Київ,
бул. Івана Лепсе, 16
Т/F: +38 044 498 4204, 498 4205, 498
4206, 498 4207, Е:expo@vsvit.com.ua,
osvita-vs@svitonline.com,
W: www.innovosvita.com.ua
За підтримки Міністерства освіти і
науки України, Національної академії
педагогічних наук України
Міжнародний виставковий центр
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т, 15
Т: +38 044 201 1161,
E: reklama@iec-expo.com.ua
W: www.iec-expo.com.ua

Міжнародний виставковий центр
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т, 15
Т: +38 044 201 1161,
E: reklama@iec-expo.com.ua
W: www.iec-expo.com.ua
Міжнародний виставковий центр
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т, 15

Спеціалізація заходу

Національні та зарубіжні заклади освіти,
міжнародні організації та агенції, наукові
установи, навчальні центри, регіональні та
муніципальні органи управління освітою,
виробники засобів навчання, асоціації,
фонди, видавництва

Енерго- та ресурсозберігаючі технології,
обладнання, матеріали для комунальної
теплоенергетики, утримання та
експлуатація житлового фонду, дорожньобудівельна, комунальна техніка,
спецтехніка, міський транспорт, технічні
засоби організації дорожнього руху,
відходи виробництва та споживання,
рециклінг, управління полігонами,
екологія, благоустрій і комунальне
обслуговування міст.
Водопідготовка, водопостачання,
водовідведення, очищення стічних вод,
локальні водоочисні пристрої, насосне та
арматурне обладнання, інженерні мережі

Сировина, матеріали, обладнання та техніка
для будівництва
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Найменування заходу

Міжнародна виставка
рентабельного
високоефективного
сільського господарства
«ІнтерАГРО»
«АгроПром –Харків-2016»

Місце
проведення

Строк проведення

Організатор заходу та адреса
Т: +38 044 201 1161,
E: reklama@iec-expo.com.ua
W: www.iec-expo.com.ua
ТОВ «Київський міжнародний
контрактовий ярмарок» (за підтримки
Мінагрополітики України)

Київ

листопад

Харків

листопад

Експо-центр «Метеор»,
49008, Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Макарова 27-а,
Т/F: +38 0562 357357,
E: secretar@expometeor.com,
W: www.expometeor.com

«Дзеркало модиЗапоріжжя-2016»

Запоріжжя

листопад

«Дзеркало модиДніпропетровськ-осінь2016»

Дніпропетровськ

листопад

«XIII Міжнародна
агропромислова виставка
АГРОФОРУМ – 2016»

Київ

8-11 листопада

Експо-центр «Метеор»,
49008, Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Макарова 27-а,
Т/F: +38 0562 357357,
E: secretar@expometeor.com,
W: www.expometeor.com
Експо-центр «Метеор»,
49008, Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Макарова 27-а,
Т/F: +38 0562 357357,
E: secretar@expometeor.com,
W: www.expometeor.com
ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т, 15

Спеціалізація заходу

-

16-та Національна виставка агротехнологій
Агропром:
- агроекономіка;
- агроіндустріальне будівництво;
- агрологістика;
- агрохімія;
- продукція тракторного та с/г
машинобудування, міні техніка;
- інформаційні технології та агросервіс;
- біоенергетика;
- технології у рослинництві;
- технології у с/г;
- технології у тваринництві.
Виставка індустрії краси:
- Перукарське мистецтво;
- Нігтьова естетика;
- Косметологія;
- Візаж;
- СПА та велнес послуги.
Виставка індустрії краси:
- Перукарське мистецтво;
- Нігтьова естетика;
- Косметологія;
- Візаж;
- СПА та велнес послуги.
Сільськогосподарська техніка, обладнання,
запчастини; засоби механізації для малих
сільгосппідприємств; обладнання для
переробки сільськогосподарської продукції,
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

Організатор заходу та адреса
T: +38 044 201 1168
E: elenar@iec-expo.com.ua
W: http://iec-expo.com.ua

«XIIІ Міжнародний Форум
Паливно-енергетичний
комплекс України:
сьогодення та майбутнє»,

Київ

8-11 листопада

«XIІI Міжнародна
виставка Енергетика в
промисловості -2016»

«XIV Міжнародний
водний форум AQUA
UKRAINE-2016»

Київ

8-11 листопада

IV Міжнародна
спеціалізована виставка
«ЕКОЛОГІЯ
ПІДПРИЄМСТВА —
2016»

Київ

8-11 листопада

ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т, 15
T: +38 044 201 1157
E: tek@iec-expo.com.ua
W: http://iec-expo.com.ua

ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т, 15
T: +38 044 201 1162
E: aqua@iec-expo.com.ua
W: http://iec-expo.com.ua
ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т, 15
T: +38 044 201 1162
E: aqua@iec-expo.com.ua
W: http://iec-expo.com.ua

Спеціалізація заходу
зерноочисні сепаратори, зерносушарки,
млинарське обладнання, обладнання для
переробки рослинних олій, холодильне
обладнання; будівельні технології для
тепличного господарства, технічне
оснащення теплиць, швидкомонтовані
будівлі; вагове обладнання, контрольновимірювальні прилади; пакування
сільгосппродукції, обладнання та матеріали
для пакування та ін.
Електроенергетика,
ядерно-промисловий комплекс,
вугільна та нафтогазова промисловість,
енергетичне машинобудування,
електротехнічне обладнання,
безпека об’єктів ПЕК.
Теплове, енергетичне, електротехнічне
обладнання, світлотехніка, промисловий
електропривід, електроустаткування
механізмів, машин, верстатів,
електробладнання для електротранспорту,
кабельно-провідникова продукція,
автоматизація систем електропостачання.
Водопідготовка, водопостачання та
водовідведення, очистка стічних вод,
інженерні мережі, насосне обладнання,
автоматизовані системи управління водним
господарством, охорона водних ресурсів,
бутильовані води.
Екологічний моніторинг, очищення
промислових викидів в атмосферу,
промислові відходи та їх утилізація,
поводження з токсичними відходами,
очищення та відновлення ґрунтів,
звукоізоляція та боротьба із шумом,
електромагнітні та радіаційні
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

Організатор заходу та адреса

«XIV Міжнародна
спеціалізована виставка
КомунТех-2016»

Київ

8-11 листопада

ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т, 15
T: +38 044 201 1159, 201 1166,
E: forum@iec-expo.com.ua
W: http://www.iec-expo.com.ua

«VI Спеціалізована
виставка ЄвроБудЕкспо2016»

Київ

8-11 листопада

ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т, 15
T: +38 044 201 1159, 201 1166,
E: stroyexpo@iec-expo.com.ua
W: http://www.iec-expo.com.ua

«VII Спеціалізована
виставка ДорТехЕкспо2016»

Київ

8-11 листопада

«IX Міжнародна
Київ
спеціалізована виставка.
Енергоефективність.
Відновлювана енергетика –
2016»

8-11 листопада

ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т, 15
T: +38 044 201 1159, 201 1166,
E: dorexpo@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua
ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т, 15
T: +38 044 201 1166,
T: sv@iec-expo.com.ua
W: http://iec-expo.com.ua

Спеціалізація заходу
випромінювання
Енернергозберігаючі технології,
обладнання, матеріали, інструменти для
об’єктів ЖКГ; утримання житлового
фонду; безтраншейні технології та техніка
для обслуговування і ремонту інженерних
мереж; комунальна техніка, спецтехніка;
дорожньо-будівельна техніка і технології;
міський транспорт; технічні засоби безпеки
дорожнього руху; управління відходами
виробництва та споживання; благоустрій
населених пунктів; лізинг та оренда
дорожньо-будівельної, комунальної
техніки, спецтехніки та громадського
транспорту.
Промислове та житлове будівництво,
архітектура та ремонт; будівельні
технології, матеріали та конструкції;
техніка, обладнання, інструмент для
будівельних та ремонтних робіт; автономні
джерела тепла та електроенергії;
інтелектуальні технології автоматизації
житла; елементи та предмети інтер’єру і
декору.
Будівництво, реконструкція, ремонт та
утримання доріг, мостів, шляхопроводів;
дорожньо-будівельна техніка, спецтехніка,
машини та механізми для будівництва та
утримання автодоріг; матеріали та
технології.
Відновлювана енергетика, альтернативні
види палива, автономні джерела енергії,
енергозберігаюче освітлювальне
устаткування, енергозбереження в
будівництві та експлуатації будівель,
впровадження енергоефективних
технологій у виробництво, інвестиційні
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Найменування заходу

Місце
проведення

Строк проведення

«Освіта та кар’єра – День
студента 2016»

Київ

10-12 листопада

ЄВРОАГРО - 2016

Львів

17-19 листопада

«XV МІЖНАРОДНИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ
ФОРУМ-2016»

Київ

22-25 листопада

Організатор заходу та адреса
Всеукраїнська громадська організація
Товариство «Знання» України
03150, Україна, Київ,
вул. В. Васильківська, 57/3
Т/F: +38 044 237 8543, 287 3743,
E: voloshina@znannya.org.ua,
W: www.osvitainfo.com.ua
Патронат: Міністерство освіти і науки
України, Національна академія
педагогічних наук України.
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»
79008, Україна, м. Львів,
вул. Винниченка, 30
T/F: +38 032 297 0628,
E: expo@galexpo.lviv.ua
W: www.galexpo.com.ua
Targi Kielce S.A., 25-672 Kielce, Poland
T: +48 41 365 1234,
К: +48 797 339 451
F: +48 41 365 12 79
E: biuro@targikielce.pl
W: www.targikielce.pl
ТОВ «Міжнародний виставковий
центр»
02660, Україна, Київ,
Броварський пр-т, 15
Т: +38 044 201 1161
Е: maria@iec-expo.com.ua

Спеціалізація заходу
проекти України з енергоефективності.
Українські та закордонні навчальні
заклади; міжнародні організації; навчальні
центри та спеціалізовані курси; виробники
засобів навчання; асоціації, фонди;
видавництва

Агропромисловий комплекс

Металообробні технології, обладнання,
обладнання для машинобудування,
гідравліка, пневматика , підйомнотранспортне, складське обладнання ,
контрольно-вимірювальні прилади,
лабораторне та випробувальне обладнання,
метрологія, сертифікація, засоби захисту,
безпека робочої зони, комісійна техніка,
обладнання, автоматизація виробництва,
автоматизовані системи управління
технологічними процесами, автоматизація
об'єктів промисловості, підшипники,
обладнання та інструмент для виробництва
підшипників.
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Найменування заходу
«Дзеркало моди-Харків2016»

Місце
проведення
Харків

Строк проведення
грудень

Організатор заходу та адреса
Експо-центр «Метеор»
49008, Україна, м. Дніпропетровськ,
вул. Макарова 27-а
Т/F: +38 0562 357357,
E: secretar@expometeor.com,
W: www.expometeor.com

Спеціалізація заходу
Виставка індустрії краси:
- Перукарське мистецтво;
- Нігтьова естетика;
- Косметологія;
- Візаж;
- СПА та велнес послуги.

