
Запрошуємо 19-21 жовтня 2021 року відвідати Міжнародні 

спеціалізовані виставки 

 

Інформуємо про виставкові заходи, які відбудуться з 19 по 21 жовтня 2021 

року на території Міжнародного виставкового центру (м. Київ, Броварський 

проспект, 15, станція метро «Лівобережна») за підтримки Мінрегіону, 

Міненерго, Міндовкілля, Держенергоефективності, Держводагентства, інших 

галузевих установ. 

Загальна виставкова площа експозиції – 30 000 кв. м, за участю близько 400 

компаній з 11 країн світу. 

 

 
 

 КОМПЛЕКС ВИСТАВОК МУНІЦИПАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА: 

- XIX Міжнародна спеціалізована виставка «КОМУНТЕХ-2021» 
(комунальна теплоенергетика, комунальна та спецтехніка, міський транспорт, 

управління відходами, благоустрій, smart city); 

- XIX Міжнародна спеціалізована виставка «AQUA UKRAINE- 2021» 

(водопідготовка, водопостачання, водовідведення, насоси, труби та 

трубопровідна арматура, фільтри); 

- XI Спеціалізована виставка «ЄВРОБУДЕКСПО-2021» (ліфтове 

устаткування, будівельні матеріали та конструкції, енергоефективний будинок, 

автономні джерела тепла); 

- XІI Міжнародна спеціалізована виставка «ДОРТЕХЕКСПО-2021» 
(матеріали для будівництва доріг, дорожньо-будівельна техніка, запчастини, 

парковки, придорожній сервіс). 

 

 
 

 КОМПЛЕКС ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ВИСТАВОК: 

- XIX Міжнародна спеціалізована виставка «Енергетика в 

промисловості-2020» (електротехнічне, енергетичне устаткування та технології 

для електростанцій, підстанцій, електромереж і систем електропостачання 

промислових підприємств); 

- XIV Міжнародна спеціалізована виставка «EcoEnergy Expo - 2021» 
(енергоефективні технології для сонячної та вітрової енергетики, систем 



накопичення електроенергії, малої розподіленої генерації, екотранспорту, LED 

освітлення, промислової екології); 

- IV Міжнародна спеціалізована виставка «ELETRO INSTALL-2021» 

(низьковольтніапарати захисту, комутації керування, регулювання напруги і 

струму, контрольно-вимірювальні прилади, електроустановчі, електромонтажні 

вироби); 

- Міжнародна спеціалізована виставка «E-COMPS+DIGITEC – 2021» 
(електронні компоненти, силові модулі, друковані плати, IoT, технології 

цифровізації); 

- VI Міжнародна спеціалізована виставка гірничодобувної 

промисловості «MINING & MINERALS EXPO - 2021» (гірничодобувні 

технології, обладнання для кар’єрних та шахтних робіт, гірничий інструмент, 

збагачувальне та переробне устаткування); 

- VI Міжнародна спеціалізована виставка «НАФТОГАЗЕКСПО – 2021» 

(технології, обладнання та сервіси для розвідки, видобутку, транспортування, 

розподілення, переробки та зберігання нафти і газу) 

 

Відвідування заходів – безкоштовне, з дотриманням санітарно-

епідемілогічних норм. 

Довідкова інформація за тел.: (044) 201-11-59, 201-11-57, на сайті: www.iec-

expo.com.ua. 

 
Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної 

політики райдержадміністрації (тел. 292-31-01) 
 

 

http://www.iec-expo.com.ua/
http://www.iec-expo.com.ua/
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