
 

ПЕРЕЛІК 

виставок і ярмарків, що проводитимуться в Україні у 2015 році 

 

Найменування заходу Місце проведення Строк проведення Організатор заходу та адреса Спеціалізація заходу 

Міжнародна спеціалізована 

виставка взуття, шкіри  

та хутра Лезер енд Шуз 

 

м. Київ 
20 - 23 січня 

 

ТОВ "Національна шкіряно-взуттєва 

спілка України" 

юр. адреса: вул. Велика Житомирська, 

буд. 21, оф 14, м. Київ, 01025, Україна  

поштова адреса: пров. Бакинський,  

буд. 3, Київ, 04086, Україна 

тел./факс: +38 (044) 254 63 80; 

e-mail: office@artexpo.ua 

www.artexpo.ua 

Взуття, комплектуючі для 

виробництва взуття;, 

фурнітура, шкіра та 

шкіряна сировина, 

хімікати, обладнання, 

технології, упаковка, одяг 

зі шкіри та хутра 

Вино та виноробство 
м. Одеса 

 
лютий 

Приватне підприємство "Експо-ЮГ-

Сервіс" 

юр. адреса: вул. Пироговська 3 ,оф. 83 

м. Одеса, 65044 

тел./факс: +38(0482)37 65 11 

+ 38(048) 777 60 68, 

+ 38 (048) 728 60 68 

e-mail: info@expodessa.od.ua 

www.expodessa.com.ua 

Вина і виноматеріали, 

устаткування для 

виноробної промисловості, 

закупорювання, тара, 

спеціалізовані видання  

Промисловий холод  м. Київ 24 - 27 лютого 

ТОВ "Євроіндекс" 

пр. Перемоги 56,  

м. Київ, 03680, Україна  

тел./факс: + 38 (044) 461 93 00 

e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 

www.promholod.euroindex.ua 

Технології промислового 

холодопостачання, 

кондиціювання та 

вентиляції 

Франчайзинг  м. Київ 24 - 27 лютого 

ТОВ "Євроіндекс" 

пр. Перемоги 56,  

м. Київ, 03680, Україна  

тел./факс: + 38 (044) 461 93 00 

e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 

www.franchising.euroindex.ua 

Франчайзинговий бізнес та 

послуги 

МаРГо Магазин м. Київ 24 - 27 лютого 

ТОВ "Євроіндекс" 

пр. Перемоги 56,  

м. Київ, 03680, Україна  

тел./факс: + 38 (044) 461 93 00 

e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 

www.marho.ua 

Технології та обладнання 

для торгівлі 

mailto:office@artexpo.ua
http://www.artexpo.ua/
mailto:info@expodessa.od.ua
http://www.expodessa.com.ua/
mailto:romanenko@eindex.kiev.ua
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Найменування заходу Місце проведення Строк проведення Організатор заходу та адреса Спеціалізація заходу 

Агротехсервіс м. Запоріжжя 03 - 05 березня 

Запорізька торгово-промислова 

палата 

бул. Центральний. 4,  

м. Запоріжжя, 69005, Україна 

тел.: +38 (061) 213-50-26, 

e-mail: expo2@cci.zp.ua 

www.expo.zp.ua 

Аграрні технології, 

аграрна техніка та 

обладнання 

КиївБілд м. Київ 
03 - 05 березня 

 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: build@pe.com.ua 

www.kievbuild.com.ua 

Будівництво, 

реконструкція, оздоблення 

та матеріали і відповідне 

обладнання 

Вендінг Експо - 2015 м. Київ 
03 - 05 березня 

 

ТОВ "ВИСТАВКОВА КОМПАНІЯ 

"ТРОЯН" 

юр. адреса: пр-т. 40-річчя Жовтня, буд. 

68, кв. 117, м Київ 03040, 

Україна 

поштова адреса: пр-т. 40-річчя Жовтня, 

буд. 68, офіс 250, м. Київ, 03040, 

Україна 

тел./факс: + 38 044 581-17-41 

e-mail: manager@troyan.kiev.ua 

www.troyan.kiev.ua  

http://vendingexpo.kiev.ua/ 

Торгівельні автомати, 

платіжні термінали, 

банкомати, інформаційні 

кіоски, вендінг, технології 

і комплектуючі, витратні 

матеріали, "OrganicVend"   

Світ розваг - 2015 м. Київ 
03 - 05 березня 

 

ТОВ "ВИСТАВКОВА КОМПАНІЯ 

"ТРОЯН" 

юр. адреса: пр-т. 40-річчя Жовтня, буд. 

68, кв. 117, м Київ 03040, 

Україна 

поштова адреса: пр-т. 40-річчя Жовтня, 

буд. 68, офіс 250, м. Київ, 03040, 

Україна 

Атракціони, обладнання і 

техніка для розваг і 

відпочинку,  

аквапарків, парків, дитячих 

і спортивних майданчиків, 

світлотехнічне, лазерне і 

акустичне обладнання, 

музичні автомати, 

mailto:expo2@cci.zp.ua
http://www.expo.zp.ua/
mailto:build@pe.com.ua
http://www.kievbuild.com.ua/
mailto:manager@troyan.kiev.ua
http://www.troyan.kiev.ua/
http://vendingexpo.kiev.ua/
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Найменування заходу Місце проведення Строк проведення Організатор заходу та адреса Спеціалізація заходу 
тел./факс: + 38 044 581-17-41 

E-mail: manager@troyan.kiev.ua 

www.troyan.kiev.ua  

http://vendingexpo.kiev.ua/ 

сертифікація, діагностика і 

технічне обслуговування 

атракціонів 

Інтертул Київ м. Київ 03 - 05 березня 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: EKononenko@pe.com.ua  

www.intertool.kiev.ua 

Інструмент, кріплення, 

садовий інвентар, лісове та 

паркове господарство, 

садівництво і відповідне 

обладнання, будівництво, 

реконструкція і відповідне 

обладнання 

БудТех м. Київ 03 - 05 березня 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: S.Garashchenko@pe.com.ua  

http://buildtech.com.ua/ 

Будівельна, дорожня, 

гірнича, спеціальна техніка 

та обладнання 

 

 

Конгрес індустрії краси - 

Естет Б'юті Експо 
м. Київ 11 - 13 березня 

ТОВ "Б’ютєкско" 

вул. Пимоненка, 13, оф. 4А/ 21, 

04050, м. Київ, України  

тел./факс: +380 44 496 86 45/46 

e-mail: ic@pe.com.ua 

www.beautyexpo 

Охорона здоров’я, гігієна і 

відповідне обладнання, 

побутові послуги і 

відповідне обладнання, 

тара, упаковка, етикетка 

Медичний спеціалізований 

форум 
м. Київ 11 - 13 березня 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

Охорона здоров’я, гігієна, 

охорона праці і відповідне 

обладнання, нові технічні 

рішення, інноваційні 

проекти, наукові відкриття 

mailto:manager@troyan.kiev.ua
http://www.troyan.kiev.ua/
http://vendingexpo.kiev.ua/
mailto:EKononenko@pe.com.ua
http://www.intertool.kiev.ua/
mailto:S.Garashchenko@pe.com.ua
http://buildtech.com.ua/
mailto:ic@pe.com.ua
http://www.beautyexpo/
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Найменування заходу Місце проведення Строк проведення Організатор заходу та адреса Спеціалізація заходу 
факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: i.rybalko@pe.com.ua 

http://www.medforum.kiev.ua/ 

Сучасні заклади 

освіти - 2015 
м. Київ 

12 - 14 березня 

 

ТОВ "ВИСТАВКОВИЙ СВІТ" 

юр. адреса: вул. П. Лумумби, 4/6, 

корпус В, оф.1107, м. Київ, 01042, 

Україна 

тел./факс: +38 (044) 498 42 04 

+38 (044) 498-42-05  

+38 (044) 498-42-06 

+38 (044) 498-42-07 

e-mail: expo@vsvit.com.ua, 

osvita-vs@svitonline.com  

Http://www.vsosvita.com.ua 

За підтримки: 

Міністерства освіти і науки України 

Національної академії педагогічних 

наук України 

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. 

Домострой - весна м. Запоріжжя 19 - 21 березня 

Запорізька торгово-промислова 

палата 

бул. Центральний. 4,  

м. Запоріжжя, 69005, Україна 

тел.: +38 (061) 213-50-26, 

e-mail: expo2@cci.zp.ua 

www.expo.zp.ua 

Будівництво, архітектура, 

ремонт, будівельні 

матеріали та технології, 

ландшафтні рішення. 

Україна - Подорожі та 

туризм 
м. Київ 25 - 27 березня 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: uitt@pe.com.ua 

http://uitt-kiev.com/ 

Спорт, туризм, дозвілля, 

розваги, ігри та відповідне 

обладнання 

 

mailto:i.rybalko@pe.com.ua
http://www.medforum.kiev.ua/
mailto:expo@vsvit.com.ua
mailto:osvita-
mailto:osvita-
mailto:ex??-vs@svitonline.com
http://www.vsosvita.com.ua/
mailto:expo2@cci.zp.ua
http://www.expo.zp.ua/
mailto:uitt@pe.com.ua
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Найменування заходу Місце проведення Строк проведення Організатор заходу та адреса Спеціалізація заходу 

ЗооВетЕкспо - 2015 м. Київ 
31 березня - 2 квітня 

 

ТОВ "ВИСТАВКОВА КОМПАНІЯ 

"ТРОЯН" 

юр. адреса: пр-т. 40-річчя Жовтня, буд. 

68, кв. 117, м Київ 03040, 

Україна 

поштова адреса: пр-т. 40-річчя Жовтня, 

буд. 68, офіс 250, м. Київ, 03040, 

Україна 

тел./факс: + 38 044 581-17-41 

E-mail: manager@troyan.kiev.ua 

www.troyan.kiev.ua  

http://vendingexpo.kiev.ua/ 

Товари для тварин, птахів, 

риб, акваріумістика, 

тераріумістика, 

ветеринарія, препарати і 

обладнання, "Organic Zoо" 

 

VI Міжнародна 

спеціалізована виставка - 

Металообробка. Інструмент. 

Пластмаса - 2015 

м. Київ  31 березня - 02 квітня 

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 61 

e-mail: reklama@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

універсальні 

металорізальні верстати  

та інструменти, 

оброблювальні центри, 

робототехніка, 

приладобудування, 

технології та обладнання 

для виробництва й 

переробки пластмас та 

каучуку, зварювальні 

машини, машини для 

литва під тиском, оснастка 

прес-форми, штампи; 

абразивний, алмазний 

інструмент, абразивні 

матеріали 

Міжнародна спеціалізована 

виставка - Київський 

технічний ярмарок - 2015 

м. Київ  
31 березня -  02 квітня 

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 61 

e-mail: reklama@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

машинобудування, 

металургія, литво, 

неметалеві матеріали у 

промисловості: 

промислове скло, камінь, 

графіт, клеї, каучуки, 

обробка поверхні, захист 

від корозії, компресори, 

насоси, арматура, приводи 

mailto:manager@troyan.kiev.ua
http://www.troyan.kiev.ua/
http://vendingexpo.kiev.ua/
mailto:reklama@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:reklama@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
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Найменування заходу Місце проведення Строк проведення Організатор заходу та адреса Спеціалізація заходу 

Міжнародна спеціалізована 

виставка взуття та аксесуарів 

Експо Шуз 

м. Київ 07 - 10 квітня 

ТОВ "Національна шкіряно-взуттєва 

спілка України" 

юр. адреса: вул. Велика Житомирська, 

буд. 21, оф 14, м. Київ, 01025, Україна  

поштова адреса: пров. Бакинський,  

буд. 3, Київ, 04086, Україна 

тел./факс: +38 (044) 254 63 80; 

e-mail: office@artexpo.ua 

www.artexpo.ua 

 

Взуття, галантерея  

та аксесуари 

СТО експо м. Київ 07 - 10 квітня 

ТОВ "Євроіндекс" 

пр. Перемоги 56,  

м. Київ, 03680, Україна  

тел./факс: + 38 (044) 461 93 00 

e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 

www.auto.euroindex.ua 

Виставка для автосерісу 

Освіта та кар’єра - 2015 м. Київ 16 - 18 квітня 

Всеукраїнська громадська 

організація Товариство "Знання" 

України 

Київ, 03150, вул. В. Васильківська, 

57/3 

тел. 044 237-85-43 

тел./факс 044 287-37-43 

е-mail: voloshina@znannya.org.ua 

www.osvitainfo.com.ua 

Під патронатом: 

Міністерство освіти і науки України, 

Національна академія педагогічних 

наук України 

Українські та закордонні 

навчальні заклади, 

міжнародні організації, 

навчальні центри та 

спеціалізовані курси; 

виробники засобів 

навчання, асоціації, фонди, 

видавництва 

 

Елком Україна  м. Київ 21 - 24 квітня 

ТОВ "Євроіндекс" 

пр. Перемоги 56,  

м. Київ, 03680, Україна  

тел./факс: + 38 (044) 461 93 00 

e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 

www.elcom.ua 

 

 

Енергетика, 

електротехніка, 

енергоефективність 

mailto:office@artexpo.ua
http://www.artexpo.ua/
mailto:romanenko@eindex.kiev.ua
mailto:voloshina@znannya.org.ua
http://www.osvitainfo.com.ua/
mailto:romanenko@eindex.kiev.ua
http://www.elcom.ua/
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Найменування заходу Місце проведення Строк проведення Організатор заходу та адреса Спеціалізація заходу 

EIA:Електроніка та 

промислова автоматизація 
м. Київ 21 - 24 квітня 

ТОВ "Євроіндекс" 

пр. Перемоги 56,  

м. Київ, 03680, Україна  

тел./факс: + 38 (044) 461 93 00 

e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 

www.asutp.euroindex.ua 

Електроніка та промислова 

автоматизація 

ТехноПривід м. Київ 21 - 24 квітня 

ТОВ "Євроіндекс" 

пр. Перемоги 56,  

м. Київ, 03680, Україна  

тел./факс: + 38 (044) 461 93 00 

e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 

www.technoprivod.euroindex.ua 

Обладнання для 

промислових підприємств 

Довкілля - 2015 м. Київ 22 - 24 квітня  

ТОВ "Український центр 

міжнародних виставок,  конференцій 

та форумів" 

Юр. адреса: вул.Тимошенка29, кв.4, м. 

Київ, 04205 

поштова адреса: вул. Алма-

Атинська,41-А, м.Київ,02092 

тел.+38-044 576-81-01,  

факс: +38(044) 576-81-02 

e-mail: galagan@group-expo.com 

www.group-expo.com 

 

Екологія, альтернативна 

енергетика, 

енергозбереження, 

органічне землеробство, 

екологія на промислових 

підприємствах 

XV Міжнародна 

спеціалізована виставка -

Весілля. Випускний бал -

2015 

м. Київ 23 - 26 квітня 

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 59 

e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

 

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  

 

mailto:romanenko@eindex.kiev.ua
mailto:romanenko@eindex.kiev.ua
mailto:galagan@group-expo.com
http://www.group-expo.com/
mailto:lyudmila@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
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XV Міжнародна 

спеціалізована виставка 

Всесвіт краси та здоров'я - 

2015 

м. Київ 23 - 26 квітня  

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 59 

e-mail: forum@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

 

 

перукарське мистецтво,  

професійна косметика для 

догляду за волоссям, 

обладнання, інструменти 

та препарати для салонів 

краси і перукарень, 

макіяж, візаж, татуаж, 

Body Art, манікюр, 

педикюр, Nail Art, 

матеріали, інструменти та 

технології для маникюра,  

педикюра, тату, пірсинг, 

класична та апаратна 

косметологія 

Технології  краси - 

сторіччя XXI 

 

м Одеса 

 
травень 

Приватне підприємство "Експо-ЮГ-

Сервіс" 

юр. адреса: вул. Пироговська 3 ,оф. 83 

м. Одеса, 65044 

тел./факс: +38(0482)37 65 11 

+ 38(048) 777 60 68, 

+ 38 (048) 728 60 68 

info@expodessa.od.ua 

www.expodessa.com.ua 

 

Устаткування для салонів 

краси, перукарень, фітнес-

клубів, декоративна 

косметика, парфумерія, 

новітні технології в 

косметології  

 

Одеський туристичний 

фестиваль на Дерибасівській 
м. Одеса травень 

Приватне підприємство "Експо-ЮГ-

Сервіс" 

юр. адреса: вул. Пироговська 3 ,оф. 83 

м. Одеса, 65044 

тел./факс: +38(0482)37 65 11 

+ 38(048) 777 60 68, 

+ 38 (048) 728 60 68 

info@expodessa.od.ua 

www.expodessa.com.ua 

 

 

 

 

Туристичні агенції, 

туроператори, готелі і 

пансіонати, санаторії і бази 

відпочинку, транспортні і 

страхові компанії, 

комп’ютерні системи і 

інформаційні технології в 

туризмі 

 

mailto:forum@iec-expo.com.ua
mailto:forum@iec-expo.com.ua
mailto:forum@iec-expo.com.ua
mailto:forum@iec-expo.com.ua
mailto:forum@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:info@expodessa.od.ua
http://www.expodessa.com.ua/
mailto:info@expodessa.od.ua
http://www.expodessa.com.ua/
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Аква - Терм Київ м. Київ 12 - 15 травня 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: EKononenko@pe.com.ua 

www.aqua-therm.kiev.ua  

Опалення, водопостачання, 

кондицінування, 

будівництво, 

реконструкція, оздоблення 

та відповідне обладнання, 

енергетика і 

енергозбереження 

Слобожанський міст - 2015 м. Суми  14 - 15 травня  

Сумська торгово-промислова палата  

вул. Ільїнська, 7А, м. Суми, 40030, 

Україна 

тел.: +38 (0542) 60 03 90 

факс: +38 (0542) 60 03 90 

e-mail:chamber@cci.sumy.ua 

www.cci.sumy.ua 

За підтримки: 

Сумської облдержадміністрації  

Універсальна виставка  

Деревообробка - 2015 м. Львів 19 - 22 травня 

ПрАТ "Гал-ЕКСПО"  

вул. Винниченка, 30 м. Львів, 79008, 

Україна 

тел.: +38 (032) 294 91 12 

факс: + 38 (032) 297-17-56 

e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua 

www.galexpo.com.ua 

За підтримки: 

Львівської облдержадміністрації  

Деревообробка 

Композити та склопластики м. Запоріжжя 
26 - 28 травня 

 

Запорізька торгово-промислова 

палата 

бул. Центральний. 4,  

м. Запоріжжя, 69005, Україна 

тел.: +38 (061) 213-50-26, 

e-mail: expo2@cci.zp.ua 

www.expo.zp.ua 

 

 

Технології виробництва 

композитних матеріалів та 

склопластиків. Сировина, 

матеріали, допоміжні 

продукти. Готова 

продукція та вироби. 

 

mailto:EKononenko@pe.com.ua
http://www.aqua-therm.kiev.ua/
http://www.cci.sumy.ua/
mailto:exhib@galexpo.lviv.ua
http://www.galexpo.com.ua/
mailto:expo2@cci.zp.ua
http://www.expo.zp.ua/
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Машинобудування. 

Металургія 
м. Запоріжжя 

26 - 28 травня 

 

Запорізька торгово-промислова 

палата 

бул. Центральний. 4,  

м. Запоріжжя, 69005, Україна 

тел.: +38 (061) 213-50-26, 

e-mail: expo2@cci.zp.ua 

www.expo.zp.ua 

Нові технології та 

промислове обладнання. 

Інноваційні проекти. 

Продукція 

машинобудівельного та 

металургійного 

комплексів. 

 

Литво м. Запоріжжя 
26 - 28 травня 

 

Запорізька торгово-промислова 

палата 

бул. Центральний. 4,  

м. Запоріжжя, 69005, Україна 

тел.: +38 (061) 213-50-26, 

e-mail: expo2@cci.zp.ua 

www.expo.zp.ua 

Ливарні технології, 

продукція та обладнання. 

Сучасні технології та 

обладнання для 

спеціальних засобів литва. 

Сировина та матеріали 

Київський міжнародний 

автосалон SIA 
м. Київ 27 - 31 травня 

ДП "Прем’єр Експо" 

вул. Пімоненко, 13, БЦ "Форум", 4А/21 

м. Київ, 04050 

тел.: +38 (044) 496 86 45 

факс: +38(044) 496 86 46 

e-mail: sia@pe.com.ua 

www.pe.com.ua 

www.sia-motorshow.com.ua 

Асоціація українських 

автомобілевиробників 

"Укравтопром" 

вул. Червоноармійська, 15/2,  

м. Київ, 03150, Україна  

тел./факс: +38(044) 206 89 00 

www.ukrautoprom.com.ua  

Легкові автомобілі, авто 

компоненти, автотехсервіс 

та усе для автомобілів 

Міжнародний дитячий 

фестиваль "СЛОНіЯ" 
м. Львів 28 -31 травня 

Громадська організація "Форум 

видавців" 

юр. адреса: вул. Друкарська, 6,  

м. Львів, 79008, Україна 

поштова адреса: а/с 6644  

м. Львів 79005 

тел./факс (032) 276-46-96, 276-41-52 

Фестиваль дитячого 

читання, книжкова 

виставка, фестиваль 

творчості, спорту  

та ремесел, фестиваль 

настільних ігор, виставка 

ілюстрацій 

mailto:expo2@cci.zp.ua
http://www.expo.zp.ua/
mailto:expo2@cci.zp.ua
http://www.expo.zp.ua/
mailto:sia@pe.com.ua
http://www.pe.com.ua/
http://www.sia-motorshow.com.ua/
http://www.ukrautoprom.com.ua/
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e-mail: bookforum@bookforum.com.ua 

www. bookforum.ua 

За підтримки: 

Львівської облдержадміністрації 

Автозаправний комплекс м. Київ 28 травня - 1 червня 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: azk@pe.com.ua 

http://azkexpo.com.ua/ 

Обладнання, моторне 

паливо, сервіс, 

проектування та 

будівництво автозаправних 

комплексів  

ІНФАКОН - XIV м. Київ 31 травня - 4 червня 

Українська асоціація виробників 

феросплавів та іншої 

електрометалургійної продукції  

юр. адреса: пл. Леніна, буд. 1, к. 108, 

м. Дніпропетровськ, 49000, Україна  

тел. + 38 (056) 791 12 91 

факс: + 38 (056) 791 12 91 

e-mail: ukrfa@ukr.net 

www. ukrfa.org.ua 

Феросплавна та 

металургійна галузь  

Виставка катерів та яхт 

"IBYS" 
м. Київ травень 

Громадська організація "Яхт-клуб 

"Червона Калина"  

юр. адреса: вул. Ігорівська, 12 Б, м. 

Київ, 04070, Україна 

поштова адреса: пр. Генерала Ватутіна, 

7, парк Дружби народів, м. Київ, 02218, 

України  

тел. +38 044 490 66 22 

факс: + 38 044 425 25 26 

e-mail: yahtklub@gmail.con 

www.chervonakalina.com.ua 

www.ibys.info 

Водний транспорт, 

обладнання, послуги з 

будівництва яхт, човнів, 

водні види спорту, 

рибалка, логістика, 

страхування, фінансові 

послуги для власників яхт 

та катерів  

mailto:azk@pe.com.ua
http://azkexpo.com.ua/
mailto:ukrfa@ukr.net
mailto:yahtklub@gmail.con
http://www.chervonakalina.com.ua/
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Україна виноробна  

"СКАЛА - 2015" 
м. Київ 13 травня - 15 листопада  

Приватне підприємство "Виробничо-

дистрибьютерська компанія "Дім 

Вина "СКАЛА" 

вул. Луначарського 24, м. Київ, Україна, 

02002 

тел./факс: +38 044 516 66 66,  

+38 044 516 51 18, +38 044 516 52 93, 

+38 044 516 88 49 

e-mail: tdvskala@ukr.net, 

cimeyko@skala.com.ua 

За підтрики: Мінагрополітики  

 

Алкогольні напої  

ХЛІБ - 2015 м. Київ 03 - 05 червня  

ТОВ "ВИСТАВКОВА 

КОМПАНІЯ "ТРОЯН" 
юр. адреса: пр-т. 40-річчя Жовтня, буд. 

68, кв. 117, м Київ 03040, 

Україна 

поштова адреса: пр-т. 40-річчя Жовтня, 

буд. 68, офіс 250, м. Київ, 03040, 

Україна 

тел./факс: + 38 044 581-17-41 

е-mail: manager@troyan.kiev.ua 

www.troyan.kiev.ua  

http://vendingexpo.kiev.ua/ 

Технології і обладнання 

для хлібопекарської 

промисловості,  

сировина, харчові 

інгредієнти, добавки і 

пряності для 

хлібопекарської 

промисловості, 

хлібобулочні вироби, 

спеціалізовані експозиції 

"OrganicFest", "PastaCraft", 

тара, упаковка, етикетка, 

спеціалізовані видання 

АГРО - 2015 м. Київ червень  

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України  
вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 

Україна  

тел. +38 (044) 226 25 39 

факс: +38 (044) 278 76 02 

www.minagro.gov.ua 

Агропромисловий 

комплекс  

Кондитер Експо - 2015 м. Київ 03 - 05 червня 

ТОВ "ВИСТАВКОВА 

КОМПАНІЯ "ТРОЯН" 
юр. адреса: пр-т. 40-річчя Жовтня, буд. 

68, кв. 117, м Київ 03040, 

Україна 

Технології і обладнання 

для кондитерської 

промисловості, сировина, 

харчові інгредієнти, 

добавки і пряності для 

mailto:tdvskala@ukr.net
mailto:manager@troyan.kiev.ua
http://www.troyan.kiev.ua/
http://vendingexpo.kiev.ua/
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поштова адреса: пр-т. 40-річчя Жовтня, 

буд. 68, офіс 250, м. Київ, 03040, 

Україна 

тел./факс: + 38 044 581-17-41 

е-mail: manager@troyan.kiev.ua 

www.troyan.kiev.ua  

http://vendingexpo.kiev.ua/ 

кондитерської 

промисловості, 

кондитерські вироби, 

спеціалізована експозиція 

"Салон чаю та кави", 

"PizzaFairUA", тара, 

упаковка, етикетка, 

спеціалізовані видання. 

Інтер-ТРАНСПОРТ м. Одеса 03 - 05 червня 

ТОВ "ЦЕНТР ВИСТАВОЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ" 
пров. Сабанський, 1, оф. 3, 

м. Одеса, 65014, Україна 

тел./факс: +38 (048) 715 02 62 

e-mail: nm@expo-odessa.com 

www.expo-odessa.com  

За підтримки: 

Мінінфраструктури  

 

Транспорт, перевезення, 

портова інфраструктура, 

обладнання 

День поля - 2015  Київська область  Червень - липень  

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України  

Вул. Хрещатик, 24, м. Київ, 01001, 

Україна  

тел. +38 (044) 226 25 39 

факс: +38 (044) 278 76 02 

www.minagro.gov.ua 

 

Агропромисловий 

комплекс 

Міжнародна спеціалізована 

виставка взуття, шкіри  

та хутра  

Лезер енд Шуз 

 

м. Київ 21 - 24 липня 

ТОВ "Національна шкіряно-взуттєва 

спілка України" 

юр. адреса: вул. Велика Житомирська, 

буд. 21, оф 14, м. Київ, 01025, Україна  

поштова адреса: пров. Бакинський,  

буд. 3, Київ, 04086, Україна 

тел./факс: +38 (044) 254 63 80; 

e-mail: office@artexpo.ua 

www.artexpo.ua 

 

Взуття; комплектуючі для 

виробництва взуття; 

фурнітура; шкіра та 

шкіряна сировина; 

хімікати; обладнання; 

технології; упаковка; одяг 

зі шкіри та хутра 

mailto:manager@troyan.kiev.ua
http://www.troyan.kiev.ua/
http://vendingexpo.kiev.ua/
mailto:nm@expo-odessa.com
http://www.expo-odessa.com/
http://www.minagro.gov.ua/
mailto:office@artexpo.ua
http://www.artexpo.ua/
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Міжнародна спеціалізована 

виставка одягу з хутра та 

шкіри Експо Фур  

м. Київ 
21 - 24 липня 

 

ТОВ "Національна шкіряно-взуттєва 

спілка України" 

юр. адреса: вул. Велика Житомирська, 

буд. 21, оф 14, м. Київ, 01025, Україна  

поштова адреса: пров. Бакинський,  

буд. 3, Київ, 04086, Україна 

тел./факс: +38 (044) 254 63 80; 

e-mail: office@artexpo.ua 

www.artexpo.ua 

 

Одяг з хутра та шкіри, 

хутро для виробництва, 

технології 

Міжнародна спеціалізована 

виставка текстильної, 

швейної продукції та 

обладнання Текстиль Експо  

м. Київ 
21 - 24 липня 

 

ТОВ "Національна шкіряно-взуттєва 

спілка України" 

юр. адреса: вул. Велика Житомирська, 

буд. 21, оф 14, м. Київ, 01025, Україна  

поштова адреса: пров. Бакинський,  

буд. 3, Київ, 04086, Україна 

тел./факс: +38 (044) 254 63 80; 

e-mail: office@artexpo.ua 

www.artexpo.ua 

 

Домашній та інтер'єрний 

текстиль, волокна, пряжа, 

нитки, технічні тканини, 

тканини натуральні та 

штучні, готові швейні 

вироби, трикотаж, 

панчішно-шкарпеткові 

вироби, білизна, 

обладнання, технології, 

хімікати 

Зелена хвиля м. Одеса 06 - 09 серпня 

Приватне підприємство "Експо-ЮГ-

Сервіс" 

юр. адреса: вул. Пироговська 3 ,оф. 83 

м. Одеса, 65044 

тел./факс: +38(0482)37 65 11 

+ 38(048) 777 60 68, 

+ 38 (048) 728 60 68 

info@expodessa.od.ua 

www.expodessa.com.ua 

 

Книговидання, художня, 

навчальна, технічна , 

спеціальна, науково-

популярна, мистецька, 

дитяча література, 

видавничі рішення, друк, 

до друкарська підготовка, 

електронне книговидання, 

періодичні видання, 

поліграфічні послуги та 

матеріали, друкована 

графіка  

Сорочинський ярмарок  

с. Великі Сорочинці 

Миргородського району 

Полтавської області  

18 - 23 серпня  

ТОВ "Сорочинський ярмарок" 

юр. адреса: вул. Миргородська, 40 А,  

с. Великі Сорочинці, Миргородський 

район, Полтавська область, 37645, 

Україна 

Універсальна виставка-

ярмарок  

mailto:office@artexpo.ua
http://www.artexpo.ua/
mailto:office@artexpo.ua
http://www.artexpo.ua/
mailto:info@expodessa.od.ua
http://www.expodessa.com.ua/
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фактична адреса: вул. Лідова, 12/9,  

м. Полтава, 36011, Україна 

тел.: +38 (0532) 50 82 11 

факс: + 38 (0532) 50 82 12  

e-mail: armarok@rambler.ru 

sorochinskiy@yarmarok.in.ua 

www. yarmarok.in.ua 

Світ дитинства та школи м. Київ 
19 - 21 серпня 

 

ТОВ "ВИСТАВКОВИЙ СВІТ" 

юр. адреса: вул. П. Лумумби, 4/6, 

корпус В, оф.1107, м. Київ, 01042, 

Україна 

тел./факс: +38 (044) 498 42 04 

+38 (044) 498-42-05  

+38 (044) 498-42-06 

+38 (044) 498-42-07 

e-mail: expo@vsvit.com.ua, 

osvita-vs@svitonline.com  

http://www.vsosvita.com.ua 

Національний ярмарок  

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 

Енергія м. Запоріжжя 08 - 10  вересня 

Запорізька торгово-промислова 

палата 

бул. Центральний. 4,  

м. Запоріжжя, 69005, Україна 

тел.: +38 (061) 213-50-26, 

e-mail: expo2@cci.zp.ua 

www.expo.zp.ua 

 

Енергетика, 

електротехніка, 

контрольно-вимірювальні 

прилади, автоматизація, 

енергозбереження, 

альтернативна енергетика, 

енергоефективне 

будівництво 

Форум видавців у Львові м. Львів 09 - 13 вересня 

Громадська організація "Форум 

видавців" 

юр. адреса: вул. Друкарська, 6,  

м. Львів, 79008, Україна 

поштова адреса: а/с 6644  

м. Львів 79005 

тел./факс (032) 276-46-96, 276-41-52 

bookforum@bookforum.com.ua 

bookforum.ua 

За підтримки: 

Львівської облдержадміністрації 

Книжковий ярмарок, 

міжнародний літературний 

фестиваль 

mailto:armarok@rambler.ru
mailto:sorochinskiy@yarmarok.in.ua
mailto:expo@vsvit.com.ua
mailto:osvita-
mailto:osvita-
mailto:ex??-vs@svitonline.com
http://www.vsosvita.com.ua/
mailto:expo2@cci.zp.ua
http://www.expo.zp.ua/
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Тур' євроцентр - Закарпаття - 

2015 
м. Ужгород  вересень  

Закарпатська облдержадміністрація 

Закарпатська обласна рада 

пл. Народна, 4, м. Ужгород, 88008, 

Україна 

тел./факс: +38 (0312) 61 29 65,  

+38 (0312)61 21 07 

e-mail: zak.oda.tour@gmail.com  

www. transcarpathiatour.com.ua 

Туристична виставка 

Інтершарм - Україна  м. Київ 16 - 18 вересня 

ТОВ "Б’ютєкско" 

вул. Пимоненка, 13, оф. 4А/ 21, 

04050, м. Київ, України  

тел./факс: +380 44 496 86 45/46 

e-mail:intercharm@pe.com.ua 

www.intercharm.ua 

 

Охорона здоров’я, гігієна і 

відповідне обладнання, 

побутові послуги і 

відповідне обладнання, 

тара, упаковка, етикетка 

 

РЕКС  м. Київ 22 - 25 вересня 

ТОВ "Євроіндекс" 

пр. Перемоги 56,  

м. Київ, 03680, Україна  

тел./факс: + 38 (044) 461 93 00 

e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 

www.rex.ua 

 

Реклама, маркетинг, мас-

медіа 

ХІV Міжнародна виставка - 

Технології захисту - 2015 
м. Київ  22 - 24 вересня  

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 59 

e-mail: protech@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

Техногенна та пожежна 

безпека, захист від 

катастроф природного 

характеру, ліквідація їх 

наслідків; пошукова та 

аварійно-рятувальна 

діяльність; технології 

пожежної безпеки; 

евакуація і рятування 

людей при пожежах; 

промислова безпека; 

ядерна і радіаційна 

безпека; екологічна 

безпека  

 

mailto:oda.tour@gmail.com
mailto:intercharm@pe.com.ua
http://www.intercharm.ua/
mailto:romanenko@eindex.kiev.ua
http://www.rex.ua/
mailto:reklama@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
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XII Міжнародна 

спеціалізована виставка 

Зброя та безпека - 2015 

м. Київ 23 - 26 вересня  

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 63 

e-mail: zbroya@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

 

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 

XIІI Міжнародна виставка  -

Енергетика в промисловості 

- 2015 

м. Київ 24 - 26 вересня   

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 57 

e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

За підтримки: Міненерговугілля  

Електроенергетика, 

ядерно-промисловий 

комплекс, 

вугільна та нафтогазова 

промисловість, 

енергетичне 

машинобудування, 

електротехнічне 

обладнання, безпека 

об’єктів ПЕК 

Охорона здоров’я м. Київ  29 вересня - 1 жовтня 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: ph@pe.com.ua  

www.publichealth.com.ua 

 

 

 

 

Охорона здоров’я, гігієна. 

Охорона праці  і 

відповідне обладнання, 

нові технічні рішення, 

інноваційні проекти, 

наукові відкриття 

mailto:reklama@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:lyudmila@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:ph@pe.com.ua
http://www.publichealth.com.ua/
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Міжнародна виставка та 

конференція медичного 

туризму MTEC Київ  

м. Київ  29 вересня - 1 жовтня 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: monishchenko@pe.com.ua  

http://mtec.com.ua/ 

 

Діагностика (лабораторні 

дослідження, повна 

діагностика організму: 

УЗД, томографія, ін.), 

лікування в профільних 

клініках за кордоном і в 

Україні,  

реабілітація, оздоровлення, 

відпочинок 

Міжнародний туристичний 

салон "Україна"  
м. Київ 30 вересня - 2 жовтня 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: uitm@pe.com.ua  

http://uitm.com.ua/ 

 

Спорт, туризм, дозвілля, 

розваги, ігри та відповідне 

обладнання  

Стиль - 2015 м. Львів 30 вересня - 03 жовтня 

ПрАТ "Гал-ЕКСПО"  

вул. Винниченка, 30 м. Львів, 79008, 

Україна 

тел.: +38 (032) 294 91 12 

факс: + 38 (032) 297-17-56 

e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua 

www.galexpo.com.ua 

За підтримки: 

Львівської облдержадміністрації 

 

Текстиль, одяг, взуття; 

товари із шкіри; біжутерія 

національний ярмарок 

АгроЕкспо - 2015 м. Кіровоград 01 - 03 жовтня 

Приватне акціонерне товариство 

"Піраміс" 

юр. адреса: вул. Орджонікідзе, 7, 

оф.401, м. Кіровоград, 25002, Україна 

тел./факс +38 (0522) 35-83-62,  

Агропромислова виставка 

mailto:monishchenko@pe.com.ua
http://mtec.com.ua/
mailto:ph@pe.com.ua
http://uitm.com.ua/
mailto:exhib@galexpo.lviv.ua
http://www.galexpo.com.ua/
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+38 (0522) 35-83-55, 

е-mail: info@ukragroexpo.com 

Під патронатом: 

Мінагрополітики 

Кіровоградська облдержадміністрація 

 

Міжнародна спеціалізована 

виставка взуття та аксесуарів 

Експо Шуз  

м. Київ 06 - 09 жовтня 

ТОВ "Національна шкіряно-взуттєва 

спілка України" 

юр. адреса: вул. Велика Житомирська, 

буд. 21, оф 14, м. Київ, 01025, Україна  

поштова адреса: пров. Бакинський,  

буд. 3, Київ, 04086, Україна 

тел./факс: +38 (044) 254 63 80; 

e-mail: office@artexpo.ua 

www.artexpo.ua 

 

Взуття, галантерея та 

аксесуари 

Охорона праці м. Київ 13 - 16 жовтня 

ТОВ "Євроіндекс" 

пр. Перемоги 56,  

м. Київ, 03680, Україна  

тел./факс: + 38 (044) 461 93 00 

e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 

www.osh.in.ua 

 

Охорона праці 

БЕЗПЕКА м. Київ 13 - 16 жовтня 

ТОВ "Євроіндекс" 

пр. Перемоги 56,  

м. Київ, 03680, Україна  

тел./факс: + 38 (044) 461 93 00 

e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 

www.bezpeka.ua 

 

Індустрія безпеки 

Happy Baby м. Одеса 16 - 18 жовтень 

Приватне підприємство "Експо-ЮГ-

Сервіс" 

юр. адреса: вул. Пироговська 3 ,оф. 83 

м. Одеса, 65044 

тел./факс: +38(0482)37 65 11 

+ 38(048) 777 60 68, 

+ 38 (048) 728 60 68 

Одяг та взуття, іграшки, 

продукти харчування, 

косметика і засоби 

особистої гігієни, товари 

для немовлят, дитячі 

меблі, література, освітні 

центри та школи, 

mailto:info@ukragroexpo.com
mailto:office@artexpo.ua
http://www.artexpo.ua/
mailto:romanenko@eindex.kiev.ua
http://www.osh.in.ua/
mailto:romanenko@eindex.kiev.ua
http://www.bezpeka.ua/
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info@expodessa.od.ua 

www.expodessa.com.ua 

медицина та страхування 

для дітей, розважальні 

центри, засоби для безпеки 

дітей  

Інноватика в сучасній освіті м. Київ 20 - 22 жовтня 

ТОВ "ВИСТАВКОВИЙ СВІТ" 

юр. адреса: вул. П. Лумумби, 4/6, 

корпус В, оф.1107, м. Київ, 01042, 

Україна 

тел./факс: +38 (044) 498 42 04 

+38 (044) 498-42-05  

+38 (044) 498-42-06 

+38 (044) 498-42-07 

e-mail: expo@vsvit.com.ua, 

osvita-vs@svitonline.com  

Http://www.vsosvita.com.ua 

За підтримки: 

Міністерства освіти і науки України 

Національної академії педагогічних 

наук України 

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 

ГрінЕкспо  м. Київ 21 - 24 жовтня 

ТОВ "Євроіндекс" 

пр. Перемоги 56,  

м. Київ, 03680, Україна  

тел./факс: + 38 (044) 461 93 00 

e-mail: romanenko@eindex.kiev.ua 

www.greenexpo.kiev.ua 

Альтернативна енергетика 

ТурЕкспо - 2015 м. Львів 21 - 23 жовтня 

ПрАТ "Гал-ЕКСПО"  

вул. Винниченка, 30 м. Львів, 79008, 

Україна 

тел.: +38 (032) 294 91 12 

факс: + 38 (032) 297-17-56 

e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua 

www.galexpo.com.ua 

За підтримки: 

Львівської облдержадміністрації 

 

 

 

Спорт, туризм, дозвілля 

mailto:info@expodessa.od.ua
http://www.expodessa.com.ua/
mailto:expo@vsvit.com.ua
mailto:osvita-
mailto:osvita-
mailto:ex??-vs@svitonline.com
http://www.vsosvita.com.ua/
mailto:romanenko@eindex.kiev.ua
mailto:exhib@galexpo.lviv.ua
http://www.galexpo.com.ua/
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Міжнародний автосалон 

вантажних і комерційних 

автомобілів TIR 

м. Київ  27 - 29 жовтня 

ДП "Прем’єр Експо" 

вул. Пімоненко, 13, БЦ "Форум", 4А/21 

м. Київ, 04050 

тел.: +38 (044) 496 86 45 

факс: +38(044) 496 86 46 

e-mail: tir@pe.com.ua 

www.pe.com.ua 

www.tir-motorshow.com.ua 

Асоціація українських 

автомобілевиробників 

"Укравтопром" 

вул. Червоноармійська, 15/2,  

м. Київ, 03150, Україна  

тел./факс: +38(044) 206 89 00 

www.ukrautoprom.com.ua  

Міжнародний автосалон 

вантажних і комерційних 

автомобілів TIR 

Транс Україна м. Київ  27 - 29 жовтня 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: trans@pe.com.ua 

http://transukraine.com.ua/ 

Транспортні послуги, 

логістика, транспортна 

інфраструктура, 

обладнання, технології, 

складські комплекси 

Енімал фармінг м. Київ  27 - 29 жовтня 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: af@pe.com.ua 

http://animalfarming.com.ua/ 

 

 

Обладнання та технології 

для тваринництва, 

птахівництва, 

кормовиробництва та 

ветеринарії, сільське 

господарство і відповідне 

обладнання 

mailto:tir@pe.com.ua
http://www.pe.com.ua/
http://www.tir-motorshow.com.ua/
http://www.ukrautoprom.com.ua/
mailto:trans@pe.com.ua
http://transukraine.com.ua/
mailto:af@pe.com.ua
http://animalfarming.com.ua/
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Весь світ харчування -

Україна 
м. Київ  27 - 29 жовтня 

ДП "Прем’єр Експо" 

юр. адреса: вул. Червоноармійська, 57/3, 

а/с 179, м. Київ, 03150, Україна 

поштова адреса: вул. М. Пимоненка, 13, 

БЦ "Форум", оф. 4А/21, п/с № 95, 

м. Київ, 04050, Україна 

тел. + 38 (044) 496 8645 

факс: + 38 (044) 496 86 46 

e-mail: food@pe.com.ua 

http://www.worldfood.com.ua/ 

Продукти харчування, 

напої та обладнання, 

харчова промисловість, 

напої, гастрономія. 

Дентал -Україна - 2015 м. Львів 28 - 30 жовтня 

ПрАТ "Гал-ЕКСПО"  

вул. Винниченка, 30 м. Львів, 79008, 

Україна 

тел.: +38 (032) 294 91 12 

факс: + 38 (032) 297-17-56 

e-mail: exhib@galexpo.lviv.ua 

www.galexpo.com.ua 

За підтримки: 

Львівської облдержадміністрації 

Охорона здоров’я, гігієна, 

стоматологія  

XIII Міжнародний водний 

форум - Аква Юкрейн - 2015 
м. Київ 10 - 13 листопада 

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 62 

e-mail: aqua@iec-expo.com.ua  

http://iec-expo.com.ua 

За підтримки: Мінрегіону 

Водопідготовка, 

водопостачання  

та водовідведення, очистка 

стічних вод, інженерні 

мережі, насосне 

обладнання, 

автоматизовані системи 

управління водним 

господарством, охорона 

водних ресурсів  

III Міжнародна 

спеціалізована виставка -

Екологія Підприємства - 

2015 

м. Київ 10 - 13 листопада  

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 62 

e-mail: aqua@iec-expo.com.ua  

http://iec-expo.com.ua 

екологічний моніторинг, 

очищення промислових 

викидів в атмосферу, 

промислові відходи та їх 

утилізація, поводження з 

токсичними відходами, 

очищення та відновлення 

грунтів 

mailto:food@pe.com.ua
http://www.worldfood.com.ua/
mailto:exhib@galexpo.lviv.ua
http://www.galexpo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
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XIII Міжнародна 

спеціалізована виставка 

Комунтех - 2015 

м. Київ 10 - 13 листопада  

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 66 

e-mail: forum@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

За підтримки: Мінрегіону 

 

Енернергозберігаючі 

технології, обладнання, 

матеріали, інструменти для 

об’єктів ЖКГ, 

утримання житлового 

фонду, 

технології та техніка для 

обслуговування і ремонту 

інженерних мереж, 

комунальна техніка, 

спецтехніка, 

дорожньо-будівельна 

техніка і технології, 

міський транспорт, 

управління відходами 

виробництва та 

споживання, 

благоустрій населених 

пунктів 

V Спеціалізована виставка 

Євробудекспо - 2015 
м. Київ 10 - 13 листопада  

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 66 

e-mail: forum@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

За підтримки: Мінрегіону 

 

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 

VI Спеціалізована виставка 

Дортехекспо - 2015 
м. Київ 10 - 13 листопада  

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 66 

e-mail: dorexpo@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

 

будівництво, 

реконструкція, ремонт та 

утримання доріг, мостів, 

шляхопроводів, дорожньо-

будівельна техніка, 

спецтехніка, машини та 

механізми для будівництва 

та утримання автодоріг 

mailto:forum@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:forum@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:lyudmila@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
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VIII Міжнародна 

спеціалізована виставка - 

Енергоефективність. 

Відновлювана енергетика - 

2015 

м. Київ 10 - 13 листопада  

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 66 

e-mail: sv@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

За підтримки: 

Держенергоефективності України 

 

Відновлювана енергетика, 

альтернативні види палива, 

автономні джерела енергії, 

енергозберігаюче 

освітлювальне 

устаткування, 

енергозбереження в 

будівництві та 

експлуатації будівель, 

впровадження 

енергоефективних 

технологій у виробництво 

XII Міжнародна 

агропромислова виставка 

Агрофорум - 2015 

м. Київ 10 - 13 листопада  

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 66 

e-mail: elenar@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

 

Сільськогосподарська 

техніка, обладнання, 

запчастини; засоби 

механізації для малих 

сільгосппідприємств; 

обладнання для переробки 

сільськогосподарської 

продукції,  зерноочисні 

сепаратори, зерносушарки, 

млинарське обладнання, 

обладнання для переробки 

рослинних олій 

Освіта та кар’єра - День 

студента - 2015 
м. Київ 12 - 14 листопада 

Всеукраїнська громадська 

організація Товариство "Знання" 

України 

Київ, 03150, вул. В. Васильківська, 

57/3 

тел. 044 237-85-43 

тел./факс 044 287-37-43 

е-mail: voloshina@znannya.org.ua 

www.osvitainfo.com.ua 

Під патронатом: 

Міністерство освіти і науки України, 

Національна академія педагогічних 

наук України 

Українські та закордонні 

навчальні заклади, 

міжнародні організації, 

навчальні центри та 

спеціалізовані курси; 

виробники засобів 

навчання, асоціації, фонди, 

видавництва 

 

mailto:sv@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:reklama@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:voloshina@znannya.org.ua
http://www.osvitainfo.com.ua/
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Style & Beauty м. Одеса 13 - 15 листопада 

Приватне підприємство "Експо-ЮГ-

Сервіс" 

юр. адреса: вул. Пироговська 3 ,оф. 83 

м. Одеса, 65044 

тел./факс: +38(0482)37 65 11 

+ 38(048) 777 60 68, 

+ 38 (048) 728 60 68 

e-mail:info@expodessa.od.ua 

www.expodessa.com.ua 

 

Міжнародний форум з 

косметики, нігтівої 

індустрії та перукарського 

мистецтва  

XIV Міжнародний 

промисловий форум - 2015 
м. Київ 24 - 27 листопада  

ТОВ "Міжнародний виставковий 

центр" 

адреса: пр-т Броварський 15, м. Київ, 

02660, Україна 

тел./факс: + 38 (044) 201 11 61 

e-mail: reklama@iec-expo.com.ua 

http://iec-expo.com.ua 

 

  

Металообробні технології, 

обладнання,обладнання 

для машинобудування, 

гідравліка, пневматика , 

підйомно-транспортне, 

складське обладнання , 

контрольно-вимірювальні 

прилади, лабораторне та 

випробувальне 

обладнання, метрологія, 

сертифікація, засоби 

захисту, безпека робочої 

зони, комісійна техніка  

Різдвяна зірка м. Одеса 13 - 15 грудень 

Приватне підприємство "Експо-ЮГ-

Сервіс" 

юр. адреса: вул. Пироговська 3 ,оф. 83 

м. Одеса, 65044 

тел./факс: +38(0482)37 65 11 

+ 38(048) 777 60 68, 

+ 38 (048) 728 60 68 

e-mail:info@expodessa.od.ua 

www.expodessa.com.ua 

 

Національні сувеніри, 

промислові та продовольчі 

товари, іграшки, новорічні 

прикраси 

 

mailto:info@expodessa.od.ua
http://www.expodessa.com.ua/
mailto:reklama@iec-expo.com.ua
http://iec-expo.com.ua/
mailto:info@expodessa.od.ua
http://www.expodessa.com.ua/

