
Перелік міжнародних виставково-ярмаркових заходів,  

форумів, бізнес-зустрічей, економічних місій на 2016 рік* 
 

№ 

з/п 

Назва виставкового 

заходу 

 

Адреса  

проведення 

виставкового 

заходу 

Термін 

проведення 

виставкового 

заходу 

Організатор 

виставкового 

заходу 

Спеціалізація виставкового 

заходу 

Додаткова інформація 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  12-а Міжнародна 

виставка та 

конференція з 

питань 

нафтогазової 

продукції «Oil & 

Gas Asia 2016» 

Пакистан 

м.Карачі 

(на території 

Karachi Expo 

Centre) 

26-28 січня Ecommerce 

Gateway Pakistan 

(Pvt) Ltd 

8, Kokan Society, 

Dr. Azhar Hussain 

Road, 

 Near Kokan Park, 

off: Shaheed-e-

Millat Road, 

 Karachi-74000 

Pakistan 

 tel.: (92-21) 3453 

6321, 38709970 

 UAN: (92-21) 111 

222 444 

 fax: (92-21) 3453 

6330,34860830 

 е-mail: 

info@ecgateway.ne

t 

http://www.ecgatew

ay.net 

нафтогазова галузь http://www.ogpoasia.co

m 

http://www.itifasia.com 

Для українських 

учасників виставки 

діють спец.пропозиції 

(Early Bird Free Offer), 

що включають 

безкоштовне 

розміщення протягом 

4-х діб/3-х ночей 2-х 

осіб у 2-місному 

номері 5-зіркового 

готелю (вартість 300 

дол. США), оплату 

одного авіаквитка 

типу «економ» 

(вартістю до 700 дол. 

США) тощо. 

У разі зацікавленості 

експонентів з 

України, може бути 

обладнано єдиний 

український 

виставковий стенд. 

Спец.пропозиція 

застосовується лише 

за умови 

замовлення: 
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      − одного обладнаного 

виставкового стенду 

(Shell Scheme booth) 

площею мінімум 12 

кв. метрів за тарифом 

300 дол. США/кв. м* 

* - до зазначеного 

тарифу буде додано 

ПДВ у розмірі 15% 

2.  Сільськогоспо-

дарська 

конференція та 

виставка «Global 

Forum For 

Innovation In 

Agriculture»  

(GFIA 2016) 

Об´єднані 

Арабські 

Емірати 

м.Абу-Дабі 

16-17 лютого Під патронатом 

члена правлячої 

родини ОАЕ, 

Віце-прм´єр-

міністра, 

міністра у 

справах 

президента 

шейха Мансура 

бен Заїда Аль 

Нахайяна Turret 

Media 

 PO Box 77806 

 Abu Dhabi 

 UAE 

 tel: +971 2 234 

8400 

сільськогосподарська 

продукція, технології та 

інновації у сільському 

господарстві 

http://www.innovatio

nsinagriculture.com/ 

3.  Міжнародна 

щорічна виставка 

сільськогосподарс

ьких та харчових 

продуктів, напоїв 

та обладнання 

«Gulfood-2016» 

Об´єднані 

Арабські 

Емірати 

м.Дубай  

(на території 

Дубайського 

центру 

конференцій і 

виставок 

(DICEC) 

21-25 лютого  сільськогосподарські та 

харчові продукти, 

інградієнти, напої та 

обладнання 

www.gulfood.com 
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4.  Перша кувейтська 

міжнародна 

торговельна 

виставка 

Держава Кувейт 

м.Ель-Кувейт  

(на території 

Кувейтської 

міжнародної 

виставки у 

Мішрефі) 

21-27 лютого Міністерство 

торгівлі і 

промислoвості 

Держави Кувейт 

Кувейтська 

міжнародна 

виставка 

(тел. +965 

25387100 

факс: +965 

25398123, 

25393872 

www.kif.net 

e-mail: 

info@kif.net) 

нафтогазова, будівельна, 

хімічна, сільськогосподарська 

галузі 

вартість обладнаної  

(в приміщенні) 

мінімальної 

виставкової площі  

9 кв. м – 120 

дол.США за 1 кв.м; 

вартість необл. (в 

приміщенні) мінім. 

вист.площі  

9 кв. м – 100 дол. 

США за 1 кв.м; 

- відкрита (на дворі) 

обл.мінім.вист. площа 

18 кв.м –  

70 дол.США за 1 

кв.м; 

- відкрита (на дворі) 

необл.мінім. вист. 

площа 18 кв.м –  

50 дол.США за 1 кв.м 

5.  Шоста міжнародна 

виставка 

залізничного 

транспорту 

«EURASIA RAIL» 

Турецька 

Республіка 

м.Стамбул  

(на території 

Стамбульського 

виставкового 

центру) 

3-5 березня ITE GROUP PLC.  

19 Mayıs Caddesi, 

Golden Plaza 

Kat:7 34360 Şişli 

İstanbul Turkey 

tel: +90 212 291 83 

10 (pbx), fax : +90 

212 240 43 81,  

e-mail: 

contact@eurasiara

il.eu, tel: +90 

2126622541 

http://www.eurasi

arail.eu/indexen.as

px 

 

залізничний рухомий склад 

та продукція для потреб 

залізниці 

загальна площа 

національного 

виставкового 

павільйону – 98 

кв.м; 

для керівників 

державних структур 

фінансування 

витрат на трансфер 

та проживання в 

готелі здійснюється 

за рахунок 

приймаючої сторони 

http://www.kif.net/
http://www.eurasiarail.eu/indexen.aspx
http://www.eurasiarail.eu/indexen.aspx
http://www.eurasiarail.eu/indexen.aspx


 4 

1 2 3 4 5 6 7 

6.  Виставка 

«CABSAT-2016» 

Об'єднані 

Арабські Емірати 

м.Дубаї (на 

території 

виставкового 

центру DICEC - 

Dubai International 

Convention and 

Exhibition Center) 

12-14 березня Kомпанія Dubai 

World Trade Centre 

(L.L.C), ОАЕ 

радіомовлення, супутникове 

телебачення, розповсюдження 

медіаконтенту 

http://www.cabsat.com/ 

7.  Близькосхідна 

виставка 

«AGRAme-2016» 

Об'єднані 

Арабські 

Емірати 

м.Дубаї 

13-15  березня tel: +971 4 

4072606 

fax: +971 4 

4072485 

e-mail: 

richard.pavitt@inf

orma.com 

рослинництво; тваринництво 

і птахівництво; рибальство; 

садівництво; обладнання, 

устаткування; інноваційні 

технології у галузі сільського 

господарства 

http://www.agramiddl

eeast.com/ 

8.  Виставка 

комп´ютерних та 

інформаційних 

технологій «СеВІТ-

2016» 

 

Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

м.Ганновер 

14-18 березня Deutsche Messe 

AG 

Messegelände 

(30521 Hannover 

tel.: +49 511890 

fax: +49 

5118932626 

e-mail: 

info@messe.de 

www.messe.de) 

ІТ-технології 

 

 

http://www.cebit.de/ 

9.  Всесвітня ботанічна 

виставка «EXPO 

2016 Antalya 

Botanik» 

Турецька 

Республіка 

м.Анталія 

23 квітня-  

30 жовтня 

EXPO 2016 

Antalya Agency 

(Aspendos Bulvarı 

No:153 Muratpaşa/ 

Antalya, Turkey 

tel.:+90 242 242 39 

 76, +90 242 311 88 

32, e-mail:  

expo.info@expo20

16antalya.org.tr 

Всесвітня виставка 

проходитиме за темою: «Квіти 

і діти», філософія – «Зелений 

світ для майбутніх поколінь», 

слоган – «Озеленити 

майбутнє», також 

розглядатимуться підтеми: 

«історія», «біорізно-

манітність», «стійкий 

розвиток» та «зелені міста»  

http://www.expo2016a

ntalya.org.tr/en/ 
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     Експозиція розміщатиметься 

 на площі 112 га за участю 

понад 100 країн світу і 30 

міжнародних організацій. У 

рамках виставки будуть 

проводитись культурні та 

мистецькі заходи, національні 

та міжнародні конференції, 

панельні дискусії, зустрічі та 

семінари. Експозиція з 

садівництва буде залишатися з 

моменту відкриття виставки аж 

до її закінчення (30 жовтня) 

 

 

* за інформацією Мінекономрозвитку України, дипломатичних установ України за кордоном 


