Інформація
для підприємств та організацій міста,
зацікавлених взяти участь у виставкових заходах
Національного комплексу «Експоцентр України»
Відповідно до резолюції Прем’єр-міністра України М. Азарoва від
21.02.2011 № 7699/1/1-11 до листа Державного управління справами від
09.02.11 № 01-16-0280, листа головного управління з питань європейської
інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму від 05.04.2011 №04/207/326 надаємо інформацію щодо переліку виставкових заходів
Національного комплексу “Експоцентр України” для ознайомлення
підприємствами і організаціями міста, які зацікавлені в участі у даних
заходах. Зацікавлених взяти участь у виставкових заходах просимо
звертатися до управління економіки Хустського міськвиконкому за адресою:
м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 27, каб. 22-23 (2-й пов.), тел.: 4-41-90, e-mail:
khust-miskrada.gov.ua.
Начальник управління економіки

Н.Кеминь

ПЕРЕЛІК
виставкових заходів НК «Експоцентр України»,
які потребують державної підтримки
№
з/п

Найменування заходу /
дата проведення

Тематика

1
.

«ПОЖЕКСПО»
Міжнародна спеціалізована
виставка
квітень 2011 року

Пожежна безпека. Засоби пожежогасіння та вогнезахисту.
Автоматичні системи пожежогасіння, сигналізації та
оповіщення. Індивідуальні та колективні засоби рятування
людей на пожежах. Спорядження пожежників і
рятувальників. Нові наукові розробки. Техногенна безпека,
ядерна безпека в Україні. Екологія, промислова безпека та
охорона праці.

2
.

«МЕДИЧНИЙ ФОРУМ»
Міжнародна спеціалізована
виставка
24 - 27 травня 2011 року

Медична освіта та наука, техніка, обладнання, інструмент,
меблі; вироби медичного призначення.
Технології та обладнання для виробництва лікарських
препаратів, готові ліки, меблі та обладнання сучасних аптек.
Нові технології в ортопедії і травматології, ортопедична
продукція, посттравматична реабілітація; медичний догляд
за інвалідами.
Медична реабілітація, санаторно-курортне лікування.
Медична освіта та наука; техніка та вироби медичного

Органи виконавчої влади,
що надають підтримку
МНС України;
Міністерство екології та природних
ресурсів України;
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України;
Державна інспекція ядерного
регулювання України;
Державна інспекція техногенної
безпеки України;
Державна служба гірничого
нагляду та промислової безпеки
України;
Державна інспекція України з
питань праці
(Міністерство соціальної політики
України)
Міністерство охорони
здоров'я України;
Міністерство соціальної
політики України;
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України

3
.

«БАРВИСТА УКРАЇНА»
Загальнодержавна
виставкова
акція
«КРАЩИЙ
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТОВАР РОКУ»
Національний конкурс-виставка
16- 19 серпня 2011 року

призначення.
Економічний, науковий, промисловий, культурний потенціал
галузей та регіонів України. Соціальні програми.
Наукові
розробки,
наукомісткі
технології,
конкурентоспроможна продукція усіх галузей виробництва,
товари, послуги тощо. Інвестиційні проекти та пропозиції.
Конкурентоспроможні товари усіх галузей, виготовлені за
сучасними технологіями та досягненнями вітчизняної науки,
в тому числі: машини і обладнання, продукти харчування і
напої; послуги.

Кабінет Міністрів України:
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України;
Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України;
Міністерство аграрної політики та
продовольства України;
Міністерство інфраструктури
України;
Міністерство екології та природних
ресурсів України;
Міністерство культури України;
МНС України;
Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту України;
Міністерство охорони здоров'я
України;
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства
України;
Міністерство соціальної політики
України;
Державне агентство лісових
ресурсів України
(Мінагрополітики);
Державне агентство рибного
господарства України
(Мінагрополітики);
Державне агентство України з
управління державними
корпоративними правами та

майном (Мінекономіки);
Державне космічне агентство
України;
Рада міністрів АР Крим, обласні
державні адміністрації, Київська та
Севастопольська міські
державні адміністрації

4
.

«ПОЛІГРАФІЯ»
Міжнародна спеціалізована
виставка
«КНИЖКОВА ВИСТАВКА»
Національна спеціалізована
виставка
20 - 23 вересня 2011 року

Поліграфічне обладнання та техніка, технології і матеріали
для поліграфії. Цифрові технології для видавничополіграфічного та рекламного бізнесу. Технології та
обладнання для широкоформатного друку.

Державний комітет телебачення та
радіомовлення України;
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України;
Державне агентство України з
Папір: поліграфічний, газетний, офісний, технічний, управління державними
санітарно-гігієнічний тощо. Картон. Спеціальні види паперу корпоративними правами та
та картону. Вироби з паперу.
майном
Книжно-поліграфічна продукція; видавнича справа; реклама;
розповсюдження книги; дизайн, оформлення книг; різні види
поліграфічно-видавничої продукції; спеціалізовані видання;
книжкова торгівля.
Обладнання та сировина для виробництва тари та
пакувальних матеріалів. Технології і обладнання для
пакування харчових продуктів, сільськогосподарської і
промислової продукції, товарів широкого вжитку. Упаковка.
Сувенірна упаковка.
Технології та обладнання для виробництва і декорування

елітної упаковки.
Подарункова, сувенірна та ювелірна упаковка. Декоративна
упаковка для елітної косметики, парфумів, продуктів
харчування, напоїв.

5
.

«УКРАЇНА ЗЕРНОВА»
Міжнародна спеціалізована
виставка
13 - 15 жовтня 2011 року

Технології обладнання та матеріали для виробництва різних
видів етикеткової продукції, маркувальне обладнання.
Етикетки для харчових продуктів і промислових товарів.
Селекція, насінництво. Виробництво, логістика, зберігання,
переробка зернових та олійних культур. Комбікормове
виробництво. Техніка, технології, обладнання. Добрива,
захист зернових.

6
.

«УКРСКЛОПРОМ»
Міжнародна спеціалізована
виставка
18 - 20 жовтня 2011 року
«ПРОМИСЛОВИЙ ТИЖДЕНЬ»
Міжнародна V спеціалізована
виставка
«НАУКОВИЙ ТА
ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
УКРАЇНИ»
Національна спеціалізована
виставка
18 - 20 жовтня 2011 року

Технологічні процеси та обладнання для виробництва: скла,
склотари сучасних типів, сортового посуду зі скла і
кришталю, художнього скла, керамічних виробів. Сировина,
барвники, матеріали, готові вироби зі скла.
Технології
й
обладнання
видобутку,
зберігання,
транспортування,
перерозподілу
традиційних
і
нетрадиційних джерел палива та енергії. Обладнання мереж
тепло-, газо-, електропостачання, автономних станцій для
промислових,
комунальних,
сільськогосподарських
підприємств.
Енергорезерви: утилізація відходів і повторне їхнє
використання. Відновлювана енергетика. Трубопровідна
арматура для провідних галузей промисловості.

7
.

Нові технології в машинобудуванні. Верстати, обладнання та
нові технології для метало- і деревообробки. Інструмент.
Пневматичне та гідравлічне обладнання. Промислова
електроніка,
електротехніка,
приладобудування.
Автоматизація та механізація технологічних процесів.
Корозійний моніторинг і діагностика. Нові методи захисту

Міністерство аграрної політики та
продовольства України;
Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі України
Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі України;
Міністерство культури України
Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі України
(Державне агентство України з
управління
державними
корпоративними
правами
та
майном);
Міністерство
енергетики
та
вугільної промисловості України;
Міністерство екології та природних
ресурсів України;
Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту України;
Державне
космічне
агентство
України;
Державна
служба
гірничого
нагляду та промислової

8
.

«ЄВРО-2012. УКРАЇНА
ЗУСТРІЧАЄ»
Національна виставка
травень-червень 2011 року

від корозії.
Сучасні корозійностійкі сталі, сплави, метали, труби та
неметалеві матеріали.
Хімічна наука — виробництву;новітні технології у
хімічному виробництві; сировина, допоміжні матеріали;
хімічне машинобудування. Прилади і засоби автоматизації;
екологічні аспекти хімічного виробництва; продукція
хімічних виробництв. Технології, обладнання, сировина,
переробка.
Сировина, обладнання, технології для виробництва гуми.
Гумотехнічні вироби промислового, медичного і побутового
призначення. Шини: виробництво, ремонт та переробка
зношених.

безпеки України (МНС);
Державне
агентство
з
енергоефективності
та
енергозбереження
України
(Мінекономрозвитку);
Державне
агентство
з
інвестицій
та
управління
національними
проектами
України
(Мінекономрозвитку);
Національна
академія
наук
України;
Інститут
електрозварювання
ім.Є.О.Патона

Можливості України як спортивної та туристичної держави
у підготовці до відкриття Чемпіонату Європи з футболу.
Ознайомлення з потенціалом регіонів України, що
приймають Євро-2012, сприяння зміцненню і розвитку
ділових і культурних зв'язків регіонів України, залучення
інвестицій, технологій і бізнес-компетенцій в проекти в
рамках Євро-2012.
Готовність інфраструктур міст Києва, Харкова, Львова,
Донецька до проведення матчів Євро.

Міністерство інфраструктури
України;
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства України;
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України;
Міністерство культури України;
Донецька, Львівська, Київська,
Харківська облдержадміністрації,
Київська міськдержадміністрація;
Національне агентство з питань
підготовки та проведення в
Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з
футболу та реалізації
інфраструктурних проектів

9
.

«АГРО»
Міжнародна виставка-ярмарок
1 декада червня 2011 року

1
0
.

«ГогольFEST»
Міжнародний фестиваль
сучасного мистецтва
02 - 12 вересня 2011 року

Енергозберігаючі технології аграрного виробництва;технології виробництва біопалива; обладнання для
виробництва біопалива; сільськогосподарські машини,
обладнання та інструменти; розвиток сільських територій та
соціальної сфери села; харчова промисловість та
продовольча безпека країни; рослинництво, насінництво, у
тому числі овочі та насіння овочевих культур; садівництво,
виноградарство; тваринництво, техніка та технології; корми;
кормовиробництво; обладнання та сировина; лабораторії та
інновації в АПК; охорона родючості ґрунтів; рибне
господарство; ветеринарна медицина; аграрна наука, освіта
та дорадництво; інфраструктура аграрного ринку; лісове та
водне господарство; інвестиційні проекти в АПК
Програма сучасної академічної музики
Програма сучасної джазової та альтернативної музики
Міжнародна театральна програма
Український театральний шоу-кейс
Візуальна програма (VAP)
Програма документального та ігрового кіно
Проект «ЛітРеактор»
Відкритий майданчик молодого мистецтва України
Освітня програма (лекції, тренінги, зустрічі та творчі
презентації)
Програма для дітей

Міністерство аграрної політики
та продовольства України;
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України;
Рада міністрів АР Крим, обласні
державні адміністрації, Київська
та Севастопольська міські
державні адміністрації

Міністерство культури України;
Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України;
Київська
міська
державна
адміністрація

