
МІСТО КИЇВ:

ЗИМОВА КРАЇНА м. Київ, Україна, 03127, 01 січня –
Національний комплекс 

“Експоцентр України”,

на ВДНГ просп. Академіка Глушкова, 1, 10 березня
просп. Академіка Глушкова, 

1,

Національний комплекс 

“Експоцентр України”
м. Київ, Україна, 03127,

тел.: (044) 596-91-01,

https://vdng.ua/

e-mail: welcome@vdng.ua

м. Київ, Україна,
ТОВ “Компанія “Виставковий 

Світ”,

Національні та закордонні 

заклади освіти, наукові 

установи, міжнародні 

представництва, освітні 

агенції, обласні та міські 

управління (департаменти) 

освіти, відділи освіти, 

методичні кабінети, центри, 

видавництва, фонди, 

асоціації,

Київський Палац дітей та юнацтва

поштова адреса: вул. Іоанна 

Павла II, 4/6, корпус В, офіс 

1107, 

виробники та постачальники 

засобів навчання, 

обладнання, проектів, 

програм і рішень для 

освітньої галузі

м. Київ, Україна, 01042,

юридична адреса: бульвар 

Гавела Вацлава (раніше б-р 

Івана Лепсе), буд. 16, м. 

Київ, Україна, 03124, 

тел./факс: (044) 498-42-04, 

498-42-05, 

498-42-06, 498-42-07,

тел. моб.: (067) 656-51-89,

http://www.vsosvita.com.ua/

е-mail: expo@vsvit.com.ua,

          info@vsvit.com.ua 

За підтримки:

Міністерства освіти і науки 

України,

Національної академії 

педагогічних наук України

м. Київ, Україна,
Виставкова компанія 

“Євроіндекс”,

“КиївЕкспоПлаза” на 

Житомирській трасі

проспект Перемоги, 56 

(Інститут електродинаміки), 

1 поверх, м. Київ, Україна, 

тел.: (044) 461-93-06,

е-mail: info@eindex.kiev.ua

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Міжнародна спеціалізована 

виставка:

СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ 

ОСВІТИ
14 – 16 березня

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА-

ФОРУМ ВАЖКОЇ ТЕХНІКИ
19 – 21 березня 

Проектні дослідницькі 

організації, будівельні 

холдинги, представники 

галузевих структур, 

будівельні, дорожньо-

будівельні та підрядні 

організації

PLASTEXPOUA 02 – 05 квітня

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

Захід культурного дозвілля 

шляхом створення 

розважальних зон, місць 

відпочинку та зон торгівлі

https://vdng.ua/
mailto:welcome@vdng.ua
http://www.vsosvita.com.ua/
mailto:expo@vsvit.com.ua
mailto:info@vsvit.com.ua
mailto:info@eindex.kiev.ua


Броварський проспект, 15, тел.: (044) 201-11-58,

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; обладнання й 

технології для 3D друку та ін.

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: plast@iec-

expo.com.ua

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Броварський проспект, 15, тел.: (044) 201-11-56,

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: alexk@iec-

expo.com.ua

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Броварський проспект, 15, тел.: (044) 201-11-56,

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

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

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Броварський проспект, 15, тел.: (044) 201-11-58,

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: plast@iec-

expo.com.ua

м. Київ, Україна, 
Київська міська державна 

адміністрація,

вул. Велика Васильківська, 100 Благодійний фонд “Дія”,

вул. Драгоманова, 23-Б,

м. Київ, Україна

тел.: (096) 797-20-56

e-mail: 

m.vtorushina@gmail.com

м. Київ, Україна,
Київська міська державна 

адміністрація,

(буде визначено за результатами 

аукціону)
https://kyivcity.gov.ua/

КІННИЙ ФЕСТ м. Київ, Україна, 03127,

Громадське об’єднання 

“Обласна федерація кінного 

спорту Київщини”,

на ВДНГ просп. Академіка Глушкова, 1,
вул. Круглоуніверситетська, 

18/2, офіс 2,

PLASTEXPOUA 02 – 05 квітня

ЛАК&ФАРБА EXPO UA 02 – 05 квітня

Міжнародна спеціалізована 

виставка: лакофарбові 

покриття та матеріали, 

сировина, обладнання та 

технології для їх 

виробництва, обробка 

поверхні

КИЇВСЬКИЙ МИСТЕЦЬКИЙ 

ТИЖДЕНЬ
20 – 26 травня Мистецький тиждень 

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

ЯРМАРОК 
02 – 05 квітня

Машинобудування, насосне 

обладнання, труби, арматура, 

фільтри, металургія, литво, 

прес-фоми і штампи, 

технології обробки поверхні, 

компресори, приводна 

техніка, неметалеві 

промислові матеріали, 

діагностичні прилади, засоби 

промислової автоматизації

ADDIT EXPO 3D 02 – 05 квітня

Міжнародна спеціалізована 

виставка: системи та 

обладнання для аддитивних 

технологій та 3D-друку

ЗРОБЛЕНО В КИЄВІ 23 травня
Презентація промислової 

продукції

07 – 08 вересня
Спортивне змагання, 

розважальне шоу, ярмарок

http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
mailto:plast@iec-expo.com.ua
mailto:plast@iec-expo.com.ua
http://mvc-expo.com.ua/
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mailto:alexk@iec-expo.com.ua
http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
mailto:is@iec-expo.com.ua
http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
mailto:plast@iec-expo.com.ua
mailto:plast@iec-expo.com.ua
mailto:m.vtorushina@gmail.com
mailto:m.vtorushina@gmail.com
https://kyivcity.gov.ua/


Національний комплекс 

“Експоцентр України”
м. Київ, Україна, 01024,

тел.: (044) 253-05-54,

e-mail: pr@fksk.org.ua

ТОВ “Пел Спорт Шоу”,

вул. Василя Яна, 3/5,

м. Київ, Україна, 01033

м. Київ, Україна, 02002,
Міністерство внутрішніх 

справ України, 

Міжнародна спеціалізована 

виставка засобів захисту, 

озброєння, військової та 

спеціальної техніки, 

технологій і товарів 

подвійного використання.

Броварський проспект, 15, вул. Богомольця, 10,

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

Міжнародний виставковий центр м. Київ, Україна, 01601,

тел.: (044) 280-01-84,

http://mvs.gov.ua/

е-mail: dndi@mvs.gov.ua

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

тел./факс: (044) 201-11-63,

http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: zbroya@iec-

expo.com.ua

Міністерство оборони 

України

http://www.mil.gov.ua/

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Міжнародна спеціалізована 

виставка:

Броварський проспект, 15, тел./факс: (044) 201-11-64,

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

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

е-mail: protech@iec-

expo.com.ua

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ 08 – 11 жовтня

07 – 08 вересня
Спортивне змагання, 

розважальне шоу, ярмарок

ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА 08 – 11 жовтня

http://mvs.gov.ua/
mailto:dndi@mvs.gov.ua
http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
http://www.mil.gov.ua/
http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
mailto:protech@iec-expo.com.ua
mailto:protech@iec-expo.com.ua


м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Міжнародна спеціалізована 

виставка.

Броварський проспект, 15, тел./факс: (044) 201-11-64,

Відеоспостереження, 

контроль доступу, 

сигналізація і оповіщення, 

охорона периметру, 

протипожежний захист, 

автоматизація будівель, 

системи “розумний дім”, 

система “розумне місто”, 

захист інформації, 

кібербезпека, послуги 

фізичної охорони

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

е-mail: expert@iec-

expo.com.ua

м. Київ, Україна,
ТОВ “Компанія “Виставковий 

Світ”,

Національні та закордонні 

заклади освіти, наукові 

установи, міжнародні 

представництва, освітні 

агенції, обласні та міські 

управління (департаменти) 

освіти, відділи освіти, 

методичні кабінети, центри, 

видавництва, фонди, 

асоціації,

Київський Палац дітей та юнацтва

поштова адреса: вул. Іоанна 

Павла II, 4/6, корпус В, офіс 

1107, 

виробники та постачальники 

засобів навчання, 

обладнання, проектів, 

програм і рішень для 

освітньої галузі

м. Київ, Україна, 01042,

юридична адреса: бульвар 

Гавела Вацлава (раніше б-р 

Івана Лепсе), буд. 16, м. 

Київ, Україна, 03124, 

тел./факс: (044) 498-42-04, 

498-42-05, 

498-42-06, 498-42-07,

тел. моб.: (067) 656-51-89,

http://www.vsosvita.com.ua/

е-mail: expo@vsvit.com.ua,

          info@vsvit.com.ua 

За підтримки:

Міністерства освіти і науки 

України,

Національної академії 

педагогічних наук України

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Міжнародна спеціалізована 

виставка.

EXPERT SECURITY 08 – 11 жовтня

ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ 

ОСВІТІ
22 – 24 жовтня

ELECTRO INSTALL 05 – 07 листопада 

http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
mailto:expert@iec-expo.com.ua
mailto:expert@iec-expo.com.ua
http://www.vsosvita.com.ua/
mailto:expo@vsvit.com.ua
mailto:info@vsvit.com.ua


Броварський проспект, 15, тел.: (044) 201-11-57,

Низьковольтне обладнання, 

комплектні пристрої, кабелі, 

кабеленесучі системи, 

електротехнічні корпуси, 

електромонтажні матеріали 

та інструменти, 

вимірювальна техніка, 

електролічильники, 

електроустановчі вироби, 

джерела безперебійного 

живлення, електронні 

компоненти і системи

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: lyudmila@iec-

expo.com.ua

          energy@iec-

expo.com.ua

 

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Міжнародна спеціалізована 

виставка.

Броварський проспект, 15, тел.: (044) 201-11-68,

Сільськогосподарська 

техніка, обладнання, 

запчастини; засоби 

механізації для малих 

сільгосппідприємств; 

обладнання для переробки 

сільськогосподарської 

продукції,  зерноочисні 

сепаратори, зерносушарки, 

млинарське обладнання, 

обладнання для переробки 

рослинних олій, холодильне 

обладнання; будівельні 

технології для тепличного 

господарства, технічне 

оснащення теплиць, 

швидкомонтовані будівлі; 

вагове обладнання, 

контрольно-вимірювальні 

прилади; пакування 

сільгосппродукції, 

обладнання та матеріали для 

пакування; технології та 

обладнання для 

виготовлення кормів для 

тварин і птахів, обладнання 

для вирощування, утримання 

та догляду за тваринами та 

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: a.nenko@iec-

expo.com.ua

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 

КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: 

СЬОГОДЕННЯ І 

МАЙБУТНЄ

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Міжнародний форум та 

виставка: електроенергетика, 

ядерно-промисловий 

комплекс, вугільна і 

нафтогазова промисловість, 

енергетичне обладнання, 

безпека, електротехнічне 

обладнання, безпека об'єктів 

ПЕК.

ELECTRO INSTALL 05 – 07 листопада 

АГРОФОРУМ 05 – 07 листопада 

05 – 07 листопада 

http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
mailto:lyudmila@iec-expo.com.ua
mailto:lyudmila@iec-expo.com.ua
http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
mailto:a.nenko@iec-expo.com.ua
mailto:a.nenko@iec-expo.com.ua


Броварський проспект, 15, тел.: (044) 201-11-57,

Теплове, енергетичне, 

електротехнічне обладнання, 

світлотехніка, промисловий 

електропривод, 

електрообладнання 

механізмів, машин, верстатів, 

електрообладнання для 

електротранспорту, кабельно-

провідникова продукція, 

автоматизація систем 

електропостачання

ЕНЕРГЕТИКА в 

ПРОМИСЛОВОСТІ
Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: lyudmila@iec-

expo.com.ua

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Броварський проспект, 15, тел.: (044) 201-11-67,

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: energoprom@iec-

expo.com.ua

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Броварський проспект, 15, тел.: (044) 201-11-78,

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

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

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Броварський проспект, 15,
тел.: (044) 201-11-54, 201-11-

62,

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: aqua@iec-

expo.com.ua

За підтримки: Міністерства 

екології 

та природних ресурсів 

України

https://menr.gov.ua/

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Міжнародна спеціалізована 

виставка.

Міжнародна спеціалізована 

виставка: бурильні установки, 

інструмент, прохідницькі та 

очисні комплекси, шахтна і 

кар'єрна спецтехніка, 

гірничий транспорт, 

гірничозбагачувальне 

обладнання, гідро- і 

пневмопривід, вентиляторні і 

компресорні установки, 

рудничне 

електрообладнання, 

НАФТОГАЗЕКСПО 05 – 07 листопада 

Міжнародна спеціалізована 

виставка: бурові установки, 

устаткування для експлуатації 

та ремонту свердловин, 

насосна і компресорна 

техніка, нафтогазопроводи, 

арматура, енергетичне та 

електротехнічне обладнання, 

автоматизація, КВПіА, 

нафтогазопереробка, 

нафтогазосховища, пожежна і 

екологічна безпека

AQUA UKRAINE 05 – 07 листопада 

Водопідготовка, 

водопостачання та 

водовідведення, очистка 

стічних вод, інженерні 

мережі, насосне обладнання, 

автоматизовані системи 

управління водним 

господарством, охорона 

водних ресурсів, бутильовані 

води

05 – 07 листопада 

MINING & MINERALS EXPO 05 – 07 листопада 

ЕКОЛОГІЯ 

ПІДПРИЄМСТВА
05 – 07 листопада 

http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
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http://iec-expo.com.ua/
mailto:energoprom@iec-expo.com.ua
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Броварський проспект, 15, тел.: (044) 201-11-62,

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 

випромінювання

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: ecology@iec-

expo.com.ua

м. Київ, Україна, 02002,

Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та 

житлово-комунального 

господарства України,

Міжнародна спеціалізована 

виставка та міжнародний 

конгрес:

Броварський проспект, 15, вул. Велика Житомирська, 9, 

енергозберігаючі технології, 

обладнання, матеріали, 

інструменти для об’єктів ЖКГ;

Міжнародний виставковий центр м. Київ, Україна, 01601, утримання житлового фонду;

тел.: (044) 284-05-54, 284-05-

51,

безтраншейні технології та 

техніка для обслуговування і 

ремонту інженерних мереж;

e-mail: 

minregion@minregion.gov.ua

комунальна техніка, 

спецтехніка;

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”,

дорожньо-будівельна техніка 

і технології;

Броварський проспект, 15, 

міський транспорт; технічні 

засоби безпеки дорожнього 

руху; управління відходами 

виробництва та споживання; 

благоустрій населених 

пунктів;

м. Київ, Україна, 02660,

лізинг та оренда дорожньо-

будівельної, комунальної 

техніки, спецтехніки та 

громадського транспорту;

тел./факс: (044) 201-11-56, 

201-11-61, 

автозапчастини та 

комплектуючі до дорожньо-

будівельної, комунальної 

техніки, спецтехніки, міського 

транспорту

201-11-62, 201-11-66, 201-11-

59,

http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: forum@iec-

expo.com.ua

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Броварський проспект, 15,
тел.: (044) 201-11-59, 201-11-

68,

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: stroyexpo@iec-

expo.com.ua

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 

ЕКОЛОГІЯ 

ПІДПРИЄМСТВА
05 – 07 листопада 

КОМУНТЕХ ТА 

ІНСТИТУЦІЙНІ ТА 

ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ 

РЕФОРМУВАННЯ 

ЖИТЛОВО‑КОМУНАЛЬНО

ГО ГОСПОДАРСТВА

05 – 07 листопада 

ЄВРОБУДЕКСПО 05 – 07 листопада 

http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
mailto:ecology@iec-expo.com.ua
mailto:ecology@iec-expo.com.ua
mailto:minregion@minregion.gov.ua
mailto:minregion@minregion.gov.ua
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http://iec-expo.com.ua/
mailto:forum@iec-expo.com.ua
mailto:forum@iec-expo.com.ua
http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
mailto:stroyexpo@iec-expo.com.ua
mailto:stroyexpo@iec-expo.com.ua


м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Броварський проспект, 15,
тел.: (044) 201-11-59, 201-11-

66,

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: dorexpo@iec-

expo.com.ua

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Броварський проспект, 15, тел.: (044) 201-11-66,

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

e-mail: energo@iec-

expo.com.ua

м. Київ, Україна, проспект 

Перемоги, 40-б,
“АККО Інтернешнл”,

Підприємства дорожнього 

господарства,

Виставковий центр “AKKO 

Iнтернешнл”
проспект Перемоги, 40-б,

підприємства і організації 

сфери управління 

Укравтодору, навчальні 

заклади, приватні компанії

м. Київ, Україна, 

тел.: (044) 456-38-04,

http://acco.ua

е-mail: lisa@acco.kiev.ua

Державне агентство 

автомобільних 

доріг України “Укравтодор”

вул. Фізкультури, 9, м. Київ, 

Україна, 

тел.: (044) 287-51-78,

е-mail: 

press@ukravtodor.gov.ua

м. Київ, Україна, 02002,

ТОВ “Міжнародний 

виставковий центр”, 

Броварський просп., 15, м. 

Київ, Україна, 02002,

Броварський проспект, 15, тел.: (044) 201-11-65,

Міжнародний виставковий центр http://mvc-expo.com.ua/

http://iec-expo.com.ua

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

ЗИМОВА КРАЇНА м. Київ, Україна, 03127,
Національний комплекс 

“Експоцентр України”,

на ВДНГ просп. Академіка Глушкова, 1,
просп. Академіка Глушкова, 

1,

Національний комплекс 

“Експоцентр України”
м. Київ, Україна, 03127,

тел.: (044) 596-91-01,

https://vdng.ua/

e-mail: welcome@vdng.ua

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Найменування заходу

АРТ-МОЗАЇКА. СВЯТКИ 
м. Переяслав-Хмельницький, 

Україна,
04 січня –

Мистецька галерея 

Народного центру культури 

“Зустріч”,

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 

ДОРТЕХЕКСПО 05 – 07 листопада 

Будівництво, реконструкція, 

ремонт та утримання доріг, 

мостів, шляхопроводів; 

дорожньо-будівельна 

техніка, спецтехніка, машини 

та механізми для будівництва 

та утримання автодоріг; 

матеріали та технології; 

автозапчастини та 

комплектуючі; засоби 

безпеки дорожнього руху; 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. 

ВІДНОВЛЮВАНА 

ЕНЕРГЕТИКА

05 – 07 листопада 

Відновлювана енергетика, 

альтернативні види палива, 

автономні джерела енергії, 

енергозберігаюче 

освітлювальне устаткування, 

енергозбереження в 

будівництві та експлуатації 

будівель, впровадження 

енергоефективних технологій 

у виробництво, інвестиційні 

проекти

ЄВРОБУДЕКСПО 05 – 07 листопада 

Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

Виставка робіт місцевих 

художників та майстрів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва 

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 

ПО БУДІВНИЦТВУ, 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ І 

ПРОЕКТУВАННЮ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

06 – 08 листопада

МІЖНАРОДНИЙ 

ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ
19 – 22 листопада 

Металообробні технології, 

обладнання, обладнання для 

машинобудування, 

гідравліка, пневматика, 

підйомно-транспортне, 

складське обладнання , 

контрольно-вимірювальні 

прилади, лабораторне та 

випробувальне обладнання, 

метрологія, сертифікація, 

07 – 31 грудня

Захід культурного дозвілля 

шляхом створення 

розважальних зон, місць 

відпочинку та зон торгівлі

http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
mailto:energo@iec-expo.com.ua
mailto:energo@iec-expo.com.ua
http://acco.ua/
mailto:press@ukravtodor.gov.ua
mailto:press@ukravtodor.gov.ua
http://mvc-expo.com.ua/
http://iec-expo.com.ua/
https://vdng.ua/
mailto:welcome@vdng.ua


вул. Г. Сковороди, 81, 01 лютого тел.: (04567) 5-36-08,

Мистецька галерея Народного 

центру культури “Зустріч”

e-mail: 

nckperejaslav@gmail.com

СВЯТО КОЛОДІЯ Київська область,

Відділ культури і туризму 

виконавчого комітету 

Березанської міської ради, 

м. Березань, 07541,

м. Березань,
вул. Шевченків шлях, 131, 

тел.: (044) 6-26-38, 

вул. Шевченків шлях, 131, 

Майдан Шевченка

е-mail: 

kyltyra.berezan@gmail.com

А ВЖЕ ВЕСНА, Київська область, 04-10 березня
Відділ культури 

Володарської РДА

А ВЖЕ КРАСНА смт. Володарка, 2019 року смт Володарка 09301,

вул. Кооперативна, 20 (площа 

РБК)
вул. Кооперативна, 20

тел. (04569) 5-15-50

е-mail: 

viddil.kultury_volodarka@ukr.

net

ВИСТАВКА-ПРОДАЖ 

РОБІТ МАЙСТРІВ ХЕНД-

МЕЙДУ З НАГОДИ 

МІЖНАРОДНОГО ДНЯ 

ПРАВ ЖІНОК І МИРУ

Київська область,

Відділ культури і туризму 

виконавчого комітету 

Березанської міської ради, 

м. Березань, 07541,

м. Березань,
вул. Шевченків шлях, 131, 

тел.: (044) 6-26-38, 

вул. Шевченків шлях, 131, 

будинок культури

е-mail: 

kyltyra.berezan@gmail.com

МАСЛЯНА м. Бровари, Київська область,
Відділ культури Броварської 

міської

Масові гуляння, польова 

кухня,

бульвар Незалежності ради Київської області,
ярмарок, виставки хенд-

мейда

бульв. Незалежності, 4, м. 

Бровари, Київська область, 

07400, тел.: (04594) 5-10-61, 

e-mail: kulturabr@ukr.net

АРТ-МОЗАЇКА. ВЕСНА
м. Переяслав-Хмельницький, 

Україна,
06 березня – 

Мистецька галерея 

Народного центру культури 

“Зустріч”,

вул. Г. Сковороди, 81, 01 квітня тел.: (04567) 5-36-08,

Мистецька галерея Народного 

центру культури “Зустріч”

e-mail: 

nckperejaslav@gmail.com

ЖІНКА - ДЖЕРЕЛО 

ЛЮБОВІ
Київська область,

Київський обласний центр 

народної творчості та 

культурно-освітньої роботи,

м. Київ, тел.: (044) 235-82-49,

вул. Хрещатик, 36, (Негода Тамара Михайлівна)

КМДА

(колонна зала)

ВИСТАВКА – ЯРМАРОК 

ВИРОБІВ МАЙСТРІВ 

НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ НА 

ОБРЯДОВОМУ 

ТЕАТРАЛІЗОВАНОМУ 

СВЯТІ КОЛОДІЯ 

(МАСЛЯНА)

Київська область,
Відділ культури, 

національностей та релігій,

м. Обухів, тел.: (0457) 25-19-78

вул. Київська, 117

22 лютого
Громада та гості міста 

Березань

Виставка робіт місцевих 

художників та майстрів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва 

березень
Існуючі традиційні види 

народної творчості

10 березня

Виставка робіт художників і 

майстрів 

22 березня

Обласний фестиваль-

виставка жіночого 

автентичного та 

стилізованого українського 

одягу. Популяризація та 

поширення традицій 

української культури та 

збереження історії 

українського жіночого одягу 

Виставка-ярмарка народних 

умільців та торгово-

виробнича ярмарка

07 березня
Громада, майстрині та гості 

міста
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ВИСТАВКА ПИСАНОК У 

РАМКАХ ВІДКРИТОГО 

МІСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ 

ЗА ТИЖДЕНЬ – 

ВЕЛИКДЕНЬ

Київська область,
Відділ культури, 

національностей та релігій,

м. Обухів, Майданчик між 

Верхнім та Нижнім озерами
тел.: (0457) 25-19-78

ВЕЛИКОДНІЙ КОШИК Київська область,

Економічний та 

гуманітарний відділи 

виконавчого  комітету 

Узинської міської ради,

Виставка-ярмарок робіт 

майстрів декоративно-

прикладного мистецтва 

громади та найкращих 

дитячих робіт на  Великодню 

тематику.

Білоцерківський район, м. Узин, 

Узинська міська об’єднана 

територіальна громада,

вул. Незалежності, 16/1, м. 

Узин, 

Участь у Великодньому 

ярмарку підприємств 

переробної промисловості, 

торгівельних підприємств 

споживчої кооперації, 

сільськогосподарських 

товаровиробників, особистих 

селянських господарств

Центральна площа (Площа Героїв 

Космосу)
Київська область, 09161, 

e-mail: gvuzyn@ukr.net

ЖИТТЯ ТА ТВОРЧИЙ 

ШЛЯХ ЧУРАЇВНИ
Київська область,

Відділ культури і туризму 

Тетіївської районної 

державної адміністрації,

Тетіївський район, вул. Цвіткова, 11,

с. Денихівка, Будинок культури
09800, м. Тетіїв, Київської 

області, 

тел.: 5-13-49,

e-mail: 

viddil_kultura751@ukr.net

ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ ТА 

ПРОФЕСІЙ
Київська область, 18 квітня

Миронівська районна філія 

Київського обласного центру 

зайнятості, м. Миронівка, 

08801, 

м. Миронівка, районний будинок 

культури, 
та 10 жовтня

вул. Соборності, 69 а, 

тел./факс: (04574) 5-58-98,     

е-mail: 

mironovka@koblcz.gov.ua

вул. Соборності, 60

АРТ-МОЗАЇКА. 

ВЕЛИКОДНІ МОТИВИ 

м. Переяслав-Хмельницький, 

Україна,
23 квітня –

Мистецька галерея 

Народного центру культури 

“Зустріч”,

Виставка робіт художників і 

майстрів: місцеві художники,

вул. Г. Сковороди, 81, 01 червня тел.: (04567) 5-36-08,
майстри декоративно-

ужиткового мистецтва

Мистецька галерея Народного 

центру культури “Зустріч”

e-mail: 

nckperejaslav@gmail.com

МИСТЕЦЬКИЙ УЗВІЗ 

ПЕРЕЯСЛАВА
05 травня,

Відділ культури і туризму 

Переяслав-Хмельницької 

міської ради,

14 вересня 
тел.: (04567) 5-53-23, 5-36-

08,

e-mail: kam_ajuor@ukr.net

МАЙСТЕР-КЛАС З 

ВИГОТОВЛЕННЯ «МАКІВ 

ПАМ'ЯТІ»

Київська область,

Відділ культури і туризму 

виконавчого комітету 

Березанської міської ради, 

м. Березань, 07541,

м. Березань,
вул. Шевченків шлях, 131, 

тел.: (044) 6-26-38, 

квітень

Національно-культурне та 

духовне відродження 

суспільства

м. Переяслав-Хмельницький, 

парк імені Тараса Шевченка

Виставка-ярмарок: майстри 

декоративно-ужиткового 

мистецтва, художники, 

приватні підприємці із 

сувенірними виробами, 

громадські організації

06 травня Молодь, діти міста

26 квітня

березень – квітень 

Фото виставка в рамках 

Районного фестивалю - 

Пам’ять бережуть роки імені 

Раїси Кириченко

Інформування незайнятого 

населення про наявні вакансії 

та професії
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вул. Шевченків шлях, 131, 

міський будинок культури

е-mail: 

kyltyra.berezan@gmail.com

АРТ-ПІКНІК Київська область,

Відділ культури і туризму 

виконавчого комітету 

Березанської міської ради, 

м. Березань, 07541,

У БЕРЕЗАНІ м. Березань,
вул. Шевченків шлях, 131, 

тел.: (044) 6-26-38, 

вул. Шевченків шлях, 131, літній 

танцювальний майданчик

е-mail: 

kyltyra.berezan@gmail.com

ФЕСТ ЧОРНОБИЛЬ 

RENAISSANCE
Київська область,

Київська область, 

Іванківский район,

Міжнародний фестиваль. В 

рамках заходу

Іванківский с. Прибірськ,
відбувається: Кінофестиваль. 

Фольклор.

район, с. Прибірськ Ягусевич Юрій Сергійович, Ляльковий театр.

тел.: (097) 895-55-53

Ярмарок та майстер-класи 

народних умільців. 

Фотовиставки

РОК-БУЛАВА Київська область,

Арт – студія “Булава”, відділ 

культури і туризму 

Переяслав-Хмельницької 

міської ради,

Міжнародний музичний

м. Переяслав-Хмельницький, тел.: (04567) 5-36-08, 

етно-фестиваль. 

Популяризація рок-музики 

серед молоді України та 

Європи, сприяння розвитку 

активного відпочинку та 

“зеленого туризму” серед 

молоді

вул. Героїв Дніпра, 122, база 

“Переяславль”

(096) 222-00-22, (097) 000-07-

54,

e-mail: rok_bulava@ukr.net

ТРИПІЛЬСЬКЕ КОЛО м. Ржищів, 
ГО Центр розвитку творчості 

“Лілея”,

Київська область е-mail: tkfestival@gmail.com

тел.: (044) 360-81-26

ОЙ, НА ІВАНА, ОЙ, НА 

КУПАЛА
Київська область, 26 червня або 

Київський обласний центр 

народної творчості та 

культурно-освітньої роботи,

ТА ВИСТАВКА - 

ЕКСПОЗИЦІЯ РОБІТ 

МАЙСТРІВ ВСІХ ЖАНРІВ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО  ТА 

НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА

Васильківський р-н,  с. 

Мар’янівка,
06 – 07 липня тел.: (044) 235-82-49,

Музей-садиба (Негода Тамара Михайлівна)

І. Козловського

КРОКОВЕЄ КОЛЕСО Київська область,
Відділ культури Броварської 

районної 

Броварського району, державної адміністрації,

с. Пухівка центральний пляж вул. Київська, 235,

м. Бровари, Київська 

область, 07400,

тел.: (04594) 5-24-95,

е-mail: rvk_brovari@ukr.net

28 червня Молодь та гості міста

06 травня Молодь, діти міста

05 липня
Виставка майстрів народно-

ужиткового мистецтва

Міжнародний еко-

культурний фестиваль

Обласний фольклорно-

етнографічний фестиваль 

червень 

29 червня – 01 липня

червень – липень

mailto:kyltyra.berezan@gmail.com
mailto:kyltyra.berezan@gmail.com
mailto:kyltyra.berezan@gmail.com
mailto:kyltyra.berezan@gmail.com
mailto:rok_bulava@ukr.net
mailto:rvk_brovari@ukr.net


ОЙ НА ІВАНА, ОЙ НА 

КУПАЛА
Київська область,

Відділ культури 

Володарської районної 

державної адміністрації,

смт. Володарка, вул. Кооперативна, 20,

парк біля річки Рось
смт. Володарка, Київська 

область, 09301,

тел.: (04569) 5-15-50,

е-mail: 

viddil.kultury_volodarka@ukr.

net

ВИСТАВКА – ЯРМАРОК 

ВИРОБІВ МАЙСТРІВ 

НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ  НА 

ОБРЯДОВОМУ 

ТЕАТРАЛІЗОВАНОМУ 

СВЯТІ КУПАЛА

Київська область,
Відділ культури, 

національностей та релігій,

м. Обухів, Майданчик на 

Нижньому озері
тел.: (0457) 25-19-78

ВИСТАВКА НАРОДНИХ 

УМІЛЬЦІВ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО 

МИСТЕЦТВА 

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ

Київська область,

Відділ культури і туризму 

Тетіївської районної 

державної адміністрації,

В рамках районного масового 

свята

Тетіївський район, вул. Цвіткова, 11, “Купальські вогні”

с. Високе, Будинок культури
09800, м. Тетіїв ,Київської 

області, 

тел.: 5-13-49,

e-mail: 

viddil_kultura751@ukr.net

РЖИЩІВСЬКИЙ ВІНОК м. Ржищів, Ржищівська міська рада,

Київська область, вул. Соборна, 22, 

вул. Київський шлях,
м. Ржищів, Київська обл., 

09230, 

р. Леглич
http://www.rzhyschiv-

rada.gov.ua

e-mail: vikonkom@ukr.net

Управління культури, 

національностей та релігій 

Київської обласної 

державної адміністрації,

Площа Л. Українки, 1,

м. Київ, Україна, 01196,

тел.: (044) 286-87-48,

http://www.culture-

kievobl.com.ua

e-mail: oblkultur@ukr.net

                             

viddil_religiy_koda@ukr.net

 

УКРАЇНА. ВИШГОРОД. 

ДЕЛЬФІЙСЬКІ ІГРИ
Київська область,

Вишгородський державний 

історико-культурний 

заповідник спільно з 

Вишгородським Камерним 

Театром та громадським 

об’єднанням “Родина Героїв 

Небесної Сотні”, вул. 

Шкільна, 58,

Образотворче мистецтво. 

Музика (музичний та 

вокальний конкурси).

м. Вишгород
м. Вишгород, Київська 

область, 
Театральне мистецтво тощо

тел.: (04596) 54-179,

/

КИЇВЩИНА – СУЗІР’Я 

ЗЛАГОДИ

Управління культури, 

національностей та релігій 

Київської обласної 

державної адміністрації,

Обласний фестиваль 

національних спільнот 

Київської області.

06 – 07 липня

Виставка-ярмарка народних 

умільців та торгово-

виробнича ярмарка

02 – 06 серпня

Київська область 23 – 24 серпня

06 липня

Досягнення творчої 

Обухівської спілки майстрів 

“Дереворід”

08 липня 

08 липня

Обласний фольклорно – 

етнографічний фестиваль 

майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва
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Площа Л. Українки, 1,

Популяризація культури, 

звичаїв та традицій різних 

народів, неформальна 

міжкультурна та міжрелігійна 

комунікація, презентація 

творчих надбань Київщини. 

Виставка українських 

рушників, вишиванок, 

гончарних виробів, творчі 

виступи, презентація 

національних страв різних 

країн, етно-дефіле 

національних костюмів, 

майстер-класи та розваги для 

дітей

м. Київ, Україна, 01196,

тел.: (044) 286-87-48,

http://www.culture-

kievobl.com.ua

e-mail: oblkultur@ukr.net

                             

viddil_religiy_koda@ukr.net

(За сприяння Міністерства 

культури України)

МОЯ УКРАЇНА – ЄДИНА ТА 

ВІЛЬНА
Київська область,

Відділ культури 

Володарської районної 

державної адміністрації,

смт. Володарка, вул. Кооперативна, 20,

вул. Кооперативна, 20, площа РБК
смт. Володарка, Київська 

область, 09301,

тел.: (04569) 5-15-50,

е-mail: 

viddil.kultury_volodarka@ukr.

net

ЯРМАРОК, Київська область,
Відділ культури Броварської 

міської

Масові гуляння, ярмарок, 

виставки 

ВИСТАВКИ ХЕНД-МЕЙДА 

В РАМКАХ ВІДЗНАЧЕННЯ 

ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНИ

м. Бровари, парк культури та 

відпочинку “Перемога”
ради Київської області, хенд-мейда

бульв. Незалежності, 4, м. 

Бровари, Київська область, 

07400, тел.: (04594) 5-10-61, 

e-mail: kulturabr@ukr.net

ЯРМАРОК НА ДЕНЬ МІСТА 

ТА ДО ДНЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Київська область,

Експозиція “Містечко 

майстрів” майстер-класи від 

майстрів декоративно-

прикладного мистецтва, 

благодійний продаж виробів.

Білоцерківський район, м. Узин, 

Узинська міська об’єднана 

територіальна громада, 

Центральна площа (Площа Героїв 

Космосу)

Робота торгівельного 

майданчика “Українські 

смаколики”.

Участь підприємств 

переробної промисловості, 

торгівельних підприємств 

споживчої кооперації, 

сільськогосподарських 

товаровиробників, особистих 

селянських господарств

ДЕРЕВО РОДУ Київська область,
Бородянська районна 

державна адміністрація,

Київська область 23 – 24 серпня

23 – 24 серпня

24 серпня

Економічний та 

гуманітарний відділи 

виконавчого  комітету 

Узинської міської ради. 

09161, м. Узин, вул. 

Незалежності, 16/1 

gvuzyn@ukr.net

08 вересня

ярмарок народного 

мистецтва, народної пісні, 

танцю та обрядових 

театралізованих дійств

Виставка-ярмарка народних 

умільців та торгово-

виробнича ярмарка

24 серпня
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смт. Бородянка,
відділ культури, 

національностей та релігій,

Бородянський районний Палац 

культури 
Наталія Вишинська,

ім. Т. Г.Шевченка тел.: (04577) 5-63-04

АРТ-МОЗАЇКА
м. Переяслав-Хмельницький, 

Україна,
13 вересня – 

Мистецька галерея 

Народного центру культури 

“Зустріч”,

Місцеві художники,

вул. Г. Сковороди, 81, 01 жовтня тел.: (04567) 5-36-08,
майстри декоративно-

ужиткового мистецтва

Мистецька галерея Народного 

центру культури “Зустріч”

e-mail: 

nckperejaslav@gmail.com

ВИСТАВКА-ПРОДАЖ 

ПРОДУКЦІЇ МІСЦЕВИХ 

ВИРОБНИКІВ У РАМКАХ 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ МІСТА

м. Переяслав-Хмельницький,

Управління економіки 

Переяслав-Хмельницької 

міської ради,

центральна площа тел.: (04567) 5-38-04,

e-mail: econom.v@ukr.net

ВИСТАВКА КАРТИН Київська обасть, Відділ культури і туризму

ТА ВИРОБІВ 

ДЕКОРАТИВНО-

ВЖИТКОВОГО 

МИСТЕЦТВА

м. Біла Церква,
Білоцерківської міської 

ради,

ДО ДНЯ МІСТА БІЛА 

ЦЕРКВА
вул. Ярослава Мудрого

м. Біла Церква, Київська 

область, 09100,

вул. Героїв Небесної Сотні, 

36,

тел.: (04536)5-40-65,

е-mail: bcvk@ukr.net

СМАЧНА ТРАДИЦІЯ 

КОЗАЦТВА ТА
Київська область,

Виконавчий комітет 

Березанської міської ради,

ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРУ м. Березань, тел.: (045) 766-18-41,

У ВИРІ ФОЛЬКЛОРУ вул. Шевченків шлях, 131 відділ культури і туризму

В РАМКАХ ВІДЗНАЧЕННЯ 

ДНЯ МІСТА БЕРЕЗАНЬ

Ткачук Антоніна 

Ростиславівна

ПОЛЬОВА КУХНЯ, 

ЯРМАРОК,
Київська область,

Відділ культури Броварської 

міської

Масові гуляння, польова 

кухня,

ВИСТАВКИ ХЕНД-МЕЙДА 

В РАМКАХ ВІДЗНАЧЕННЯ 

ДНЯ МІСТА БРОВАРИ

м. Бровари, парк культури та 

відпочинку “Перемога”
ради Київської області,

ярмарок, виставки хенд-

мейда

бульв. Незалежності, 4, м. 

Бровари, Київська область, 

07400, тел.: (04594) 5-10-61, 

e-mail: kulturabr@ukr.net

БОГУСЛАВ Київська область,

Республіканський культурно-

освітній центр “Молодь 

України”,

Всеукраїнський молодіжний 

історико-етнографічний 

фестиваль.

м. Богуслав
вул. Дегтярівська, 38-44, м. 

Київ, Україна,

Популяризація та збереження 

власних традицій та звичаїв, 

обрядів, знайомство з 

національною культурою 

інших народів

тел.: (044) 483-05-79,

e-mail: molodukr@i.ua

ВИСТАВКА В РАМКАХ 

ВІДЗНАЧЕННЯ 96-

РІЧНИЦЯІ УТВОРЕННЯ

Київська область,

Відділ культури Броварської 

районної державної 

адміністрації,

14 вересня

14 вересня 

Підприємства-виробники 

міста та району, приватні 

підприємці-виробники

Картини, вироби 

декоративно-вжиткового 

мистецтва, хенд-мейд

08 вересня

ярмарок народного 

мистецтва, народної пісні, 

танцю та обрядових 

театралізованих дійств

27 – 28 вересня
Майстри народно-

ужиткового мистецтва

22 вересня

Виставки-продажі, фестиваль 

кулешу, показові виступи 

спортивних секцій та інше

21 вересня

21 вересня

mailto:nckperejaslav@gmail.com
mailto:nckperejaslav@gmail.com
mailto:econom.v@ukr.net
mailto:kulturabr@ukr.net
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БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ Броварський район, вул. Київська, 235,

смт. Калинівка,
м. Бровари, Київська 

область, 07400,

Центральна площа тел.: (04594) 5-24-95,

е-mail: rvk_brovari@ukr.net

Київська область,
Національний історико-

етнографічний

Всеукраїнський фестиваль 

майстрів народної творчості.

м. Переяслав-Хмельницький, 

заповідник “Переяслав”, 

відділ культури і туризму 

Переяслав-Хмельницької 

міської ради,

Популяризація народної 

творчості, традиційних 

ремесел, цільового туризму, 

організація змістовного 

відпочинку

вул. Літописна, 2, Музей 

Народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини

тел.: (04567) 5-41-03

Київська область,
Відділ культури, 

національностей та релігій,

м. Обухів, тел.: (0457) 25-19-78

вул. Київська, 117

Київська область,
Відділ культури, 

національностей та релігій,
Сувенірна продукція

м. Обухів, тел.: (0457) 25-19-78
(гончарні, художні, текстильні 

вироби),

вул. Київська, 117

Київська область, 27 вересня – Славутицька міська рада,

м. Славутич 01 жовтня http://e-slavutich.gov.ua/

ВИСТАВКА-ПРОДАЖ Київська область,

Відділ культури і туризму 

виконавчого комітету 

Березанської міської ради, 

м. Березань, 07541,

ХЕНД-МЕЙДУ м. Березань,
вул. Шевченків шлях, 131, 

тел.: (044) 6-26-38, 

НА ДЕНЬ МІСТА БЕРЕЗАНЬ вул. Шевченків шлях, 131,
е-mail: 

kyltyra.berezan@gmail.com

озеро Центральне

ДИВОСВІТ ПОРОССЯ,
Київська область Білоцерківський 

район, 
Фурсівська сільська рада,

ДЕНЬ СЕЛА
с. Фурси, вул. Ярослава Мудрого, 

48
вул. Ярослава Мудрого, 48,

с. Фурси Білоцерківський 

район

Київська обл., 09150,

е-mail: sr-fursy@ukr.net

м. Переяслав-Хмельницький, 

Україна,
11 жовтня – 

Мистецька галерея 

Народного центру культури 

“Зустріч”,

вул. Г. Сковороди, 81, 30 листопада тел.: (04567) 5-36-08,

Мистецька галерея Народного 

центру культури “Зустріч”

e-mail: 

nckperejaslav@gmail.com

Київська область,
Відділ культури, 

національностей та релігій,

Виставка вишитих виробів у 

рамках Міського фестивалю - 

конкурсу

м. Обухів, тел.: (0457) 25-19-78 народного мистецтва

вул. Київська, 117

“Обухівський шитий рушник”, 

приуроченого до відзначення 

107-ої річниці від дня 

народження поета-земляка 

А.Малишка

27 – 28 вересня
Майстри народно-

ужиткового мистецтва

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ 

ЯРМАРОК
29 вересня 

ВИСТАВКА НАЙКРАЩИХ 

ВИРОБІВ МАЙСТРІВ 

НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ ЗА 

РІК ДО ДНЯ МІСТА

вересень

Досвід роботи найкращих 

майстрів народної творчості 

м. Обухова

Остання субота вересня 

або перша субота жовтня

Фестиваль народного 

мистецтва. Декоративно-

вжиткове мистецтво, 

продукція виробників 

сільського господарства

АРТ-МОЗАЇКА ДО ДНЯ 

ХУДОЖНИКА
Виставка робіт художників 

ВИСТАВКА ВИШИТИХ 

ВИРОБІВ 
листопад

ЯРМАРОК ВИРОБІВ 

МАЙСТРІВ НАРОДНОЇ 

ТВОРЧОСТІ НА ДЕНЬ 

МІСТА

вересень

ЗОЛОТА ОСІНЬ 

СЛАВУТИЧА

Міжнародний фестиваль 

дитячої творчості, 

телебачення та преси

28 вересня
Громада, майстри та гості 

міста

http://e-slavutich.gov.ua/
mailto:kyltyra.berezan@gmail.com
mailto:kyltyra.berezan@gmail.com
mailto:sr-fursy@ukr.net
mailto:nckperejaslav@gmail.com
mailto:nckperejaslav@gmail.com


Досвід та передача знань з 

різних видів народної 

творчості з урахуванням 

місцевих особливостей 

наступним поколінням

Київська область Білоцерківський 

район, 
Фурсівська сільська рада,

с. Фурси, вул. Ярослава Мудрого, 

48
вул. Ярослава Мудрого, 48,

с. Фурси Білоцерківський 

район

Київська обл., 09150,

е-mail: sr-fursy@ukr.net

МАЙСТЕР-КЛАС ПО 

ВИГОТОВЛЕННЮ 

НОВОРІЧНИХ ІГРАШОК 

ДО

Київська область,

Відділ культури і туризму 

виконавчого комітету 

Березанської міської ради, 

м. Березань, 07541,

ДНЯ ОСІБ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ
м. Березань,

вул. Шевченків шлях, 131, 

тел.: (044) 6-26-38, 

вул. Героїв Небесної Сотні, 10,
е-mail: 

kyltyra.berezan@gmail.com

Школа мистецтв

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Черкаси, Україна, 
Черкаська торгово-

промислова палата, 
Міжрегіональна виставка-

Центр дитячої та юнацької 

творчості, 
вул. Небесної Сотні, 105,

ярмарок: одяг, взуття, товари 

для дітей, шкіргалантерея, 

домашній текстиль, 

трикотажні вироби. Товари 

широкого вжитку. Сувеніри, 

косметика, біжутерія

вул. Смілянська, 33 м. Черкаси, Україна, 18000,

тел.: (0472) 54-32-24, 

http://www.cci.neocm.com/

e-mail: expo@cci.neocm.com

м. Черкаси, України, Центр 

дитячої та юнацької творчості, 
26 лютого – 

Черкаська торгово-

промислова палата, 

Міжрегіональнавиставка-

ярмарок:

вул. Смілянська, 33 02 березня вул. Небесної Сотні, 105,

одяг, взуття, товари для дітей, 

шкіргалантерея, домашній 

текстиль, трикотажні вироби. 

Товари широкого вжитку. 

Сувеніри, косметика, 

біжутерія

м. Черкаси, Україна, 18000,

тел.: (0472) 54-32-24, 

http://www.cci.neocm.com/

e-mail: expo@cci.neocm.com

“Центр Культури та дозвілля 

Соколівської сільської ради”,

тел.: (067)792-84-59,

е-mail: 

sokolivka_c.cultury@ukr.net

Відділ освіти Соколівської 

сільської ради,

ВИСТАВКА ВИШИТИХ 

ВИРОБІВ 
листопад

УКРАЇНСЬКА МОДА 05 – 09 лютого

ДЛЯ ЧАРІВНИХ ЖІНОК

ВИСТАВКА-КОНКУРС 

СИМВОЛІКИ 

СОКОЛІВСЬКОЇ ОТГ

с. Соколівка, Жашківський район, 

Черкаська область,
лютий

ВИСТАВКА МАЙСТРІВ В 

РАМКАХ СВЯТКУВАННЯ 

УТВОРЕННЯ ФУРСІВСЬКОЇ 

ОТГ

грудень

Виставка майстрів 

декоративно-вжиткового 

мистецтва

02 грудня Молодь, діти міста

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

Виставка-конкурс символіки 

Соколівської ОТГ

mailto:sr-fursy@ukr.net
mailto:kyltyra.berezan@gmail.com
mailto:kyltyra.berezan@gmail.com
http://www.cci.neocm.com/
mailto:expo@cci.neocm.com
http://www.cci.neocm.com/
mailto:expo@cci.neocm.com
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е-mail: vo_sokolivka@ukr.net

ВСЕ ДЛЯ САДУ ТА
м. Черкаси, Україна, ринок 

Фермерський,

Черкаська торгово-

промислова палата, 

Міжрегіональнаспеціалізован

а

ГОРОДУ вул. Смілянська, 144 вул. Небесної Сотні, 105,

виставка-ярмарок: насіння, 

саджанці, добрива, 

інструмент для присадибного 

господарства, захист рослин. 

Квіти. Ландшафтний дизайн

м. Черкаси, Україна, 18000,

тел.: (0472) 54-32-24, 

http://www.cci.neocm.com/

e-mail: expo@cci.neocm.com

м. Черкаси, Україна,
Черкаська торгово-

промислова палата, 

Міжрегіональнавиставка-

ярмарок:

Центр дитячої та юнацької 

творчості, 
вул. Небесної Сотні, 105,

одяг, взуття, товари для дітей, 

шкіргалантерея, домашній 

текстиль, трикотажні вироби. 

Товари широкого вжитку. 

Сувеніри, косметика, 

біжутерія

вул. Смілянська, 33 м. Черкаси, Україна, 18000,

тел.: (0472) 54-32-24, 

http://www.cci.neocm.com/

e-mail: expo@cci.neocm.com

ТОВ “Біейч”, Ірина Ващенко,

тел.: (098) 298-80-44, 

вул. Б. Вишневецького, 36/1, 

співорганізатори – 

управління 

агропромислового розвитку 

Черкаської обласної 

державної адміністрації

“Центр Культури та дозвілля 

Соколівської сільської ради”,

тел.: (067)792-84-59,

е-mail: 

sokolivka_c.cultury@ukr.net

Відділ освіти Соколівської 

сільської ради,

е-mail: vo_sokolivka@ukr.net

“Центр Культури та дозвілля 

Соколівської сільської ради”,

тел.: (067)792-84-59,

е-mail: 

sokolivka_c.cultury@ukr.net

м. Черкаси, Україна, Центр 

дитячої та юнацької творчості, 

Черкаська торгово-

промислова палата, 

Міжрегіональнавиставка-

ярмарок:

ВИСТАВКА-КОНКУРС 

СИМВОЛІКИ 

СОКОЛІВСЬКОЇ ОТГ

с. Соколівка, Жашківський район, 

Черкаська область,
лютий

ВИСТАВКА УЧНІВСЬКИХ 

РОБІТ РІЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

с. Соколівка, Жашківський район, 

Черкаська область,
01 травня

Виставка учнівських робіт 

різьба по дереву

ВИСТАВКА ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

с. Соколівка, Жашківський район, 

Черкаська область,
09 травня 

Виставка часів Великої 

Вітчизняної Війни

Виставка-конкурс символіки 

Соколівської ОТГ

26 – 30 березня

ГАЛЕРЕЯ МОДИ 16 – 20 квітня

AGROSHOW UKRAINE
м. Черкаси, Україна, територія КП 

“Аеропорт Черкаси”
травень

Сільськогосподарське 

обладнання, посівний 

матеріал, агрохімія та 

добрива, інноваційні агро-

технології, мінітехніка, 

обладнання для 

сільськогосподарських 

господарств, ландшафтний 

дизайн та садові центри

ЛІТНІЙ СТИЛЬ 14 – 18 травня

mailto:vo_sokolivka@ukr.net
http://www.cci.neocm.com/
mailto:expo@cci.neocm.com
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вул. Смілянська, 33 вул. Небесної Сотні, 105,

одяг, взуття, товари для дітей, 

шкіргалантерея, домашній 

текстиль, трикотажні вироби. 

Товари широкого вжитку. 

Сувеніри, косметика, 

біжутерія

м. Черкаси, Україна, 18000,

тел.: (0472) 54-32-24, 

http://www.cci.neocm.com/

e-mail: expo@cci.neocm.com

с. Соколівка, Жашківський район, 

Черкаська область,
“Центр Культури та дозвілля 

вул. Вишнева 18 Соколівської сільської ради”,

тел.: (067)792-84-59,

е-mail: 

sokolivka_c.cultury@ukr.net

с. Конела, “Центр Культури та дозвілля 

Жашківський район, Черкаська 

область,
Соколівської сільської ради”,

тел.: (067)792-84-59,

е-mail: 

sokolivka_c.cultury@ukr.net

м. Черкаси, Україна, Центр 

дитячої та юнацької творчості,

Черкаська торгово-

промислова палата, 

Міжрегіональнавиставка-

ярмарок:

вул. Смілянська, 33 вул. Небесної Сотні, 105,

одяг, взуття, товари для дітей, 

шкіргалантерея, домашній 

текстиль, трикотажні вироби. 

Товари широкого вжитку. 

Сувеніри, косметика, 

біжутерія

м. Черкаси, Україна, 18000,

тел.: (0472) 54-32-24, 

http://www.cci.neocm.com/

e-mail: expo@cci.neocm.com

с. Соколівка, Жашківський район, 

Черкаська область,
“Центр Культури та дозвілля 

вул. Вишнева 18 Соколівської сільської ради”,

тел.: (067)792-84-59,

е-mail: 

sokolivka_c.cultury@ukr.net

ВСЕ ДЛЯ САДУ ТА
м. Черкаси, Україна, ринок 

Фермерський,

Черкаська торгово-

промислова палата, 

Міжрегіональнаспеціалізован

а

ГОРОДУ вул. Смілянська, 144 вул. Небесної Сотні, 105,

виставка-ярмарок: насіння, 

саджанці, добрива, 

інструмент для присадибного 

господарства, захист рослин. 

Квіти. Ландшафтний дизайн

м. Черкаси, Україна, 18000,

тел.: (0472) 54-32-24, 

http://www.cci.neocm.com/

Виставка більше 50 видів 

картин з монет на 

різноманітну тематику

01 – 05 жовтня

ЛІТНІЙ СТИЛЬ 14 – 18 травня

ВИСТАВКА МАЙСТРІВ 

НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
24 серпня Вироби народної творчості

СОЛОДКЕ ДИВО вересень – жовтень Ярмарок випічки солодощів

КАЛЕЙДОСКОП МОДИ 10 – 14 вересня

ВИСТАВКА КАРТИН З 

МОНЕТ
жовтень

http://www.cci.neocm.com/
mailto:expo@cci.neocm.com
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
http://www.cci.neocm.com/
mailto:expo@cci.neocm.com
https://mail.ukr.net/classic
https://mail.ukr.net/classic
http://www.cci.neocm.com/


e-mail: expo@cci.neocm.com

м. Черкаси, Україна, Центр 

дитячої та юнацької творчості, 

Черкаська торгово-

промислова палата, 

Міжрегіональнавиставка-

ярмарок:

вул. Смілянська, 33 вул. Небесної Сотні, 105,

одяг, взуття, товари для дітей, 

шкіргалантерея, домашній 

текстиль, трикотажні вироби. 

Товари широкого вжитку. 

Сувеніри, косметика, 

біжутерія

м. Черкаси, Україна, 18000,

тел.: (0472) 54-32-24, 

http://www.cci.neocm.com/

e-mail: expo@cci.neocm.com

м. Черкаси, Україна, Центр 

дитячої та юнацької творчості, 

Черкаська торгово-

промислова палата, 

Міжрегіональнавиставка-

ярмарок:

вул. Смілянська, 33 вул. Небесної Сотні, 105,

одяг, взуття, товари для дітей, 

шкіргалантерея, домашній 

текстиль, трикотажні вироби. 

Товари широкого вжитку. 

Сувеніри, косметика, 

біжутерія

м. Черкаси, Україна, 18000,

тел.: (0472) 54-32-24, 

http://www.cci.neocm.com/

e-mail: expo@cci.neocm.com

м. Черкаси, Україна, Центр 

дитячої та юнацької творчості, 

Черкаська торгово-

промислова палата, 

Міжрегіональний 

універсальний ярмарок:

вул. Смілянська, 33 вул. Небесної Сотні, 105,

одяг, взуття. Товари для 

дітей. Косметика, 

парфуми,біжутерія. Товари 

широкого вжитку. Новорічні 

подарунки,солодощі,напої. 

Іграшки,ялинки,прикраси

м. Черкаси, Україна, 18000,

тел.: (0472) 54-32-24, 

http://www.cci.neocm.com/

e-mail: expo@cci.neocm.com

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

ПРИЛУЦЬКИЙ 

МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ
Чернігівська область, Прилуцька міська рада, 

Виробники продовольчих та 

промислових товарів, 

сільськогосподарської 

продукції, продуктів 

бджільництва.

ВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ м. Прилуки, вул. Незалежності, 82, 
Майстри декоративно-

прикладного мистецтва.

ЯРМАРОК центральна частина міста
м. Прилуки, Чернігівська 

область, 17500,

Сфера розваг та ресторанного 

господарства

тел.: (04637) 3-11-00, 3-02-

42,

е-mail: ekonomica@ukr.net

01 – 05 жовтня

УКРАЇНСЬКА МОДА 22 – 26 жовтня

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. ТЕКСТИЛЬ 19 – 23 листопада

НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ 10 – 14 грудня

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

28 – 29 вересня

mailto:expo@cci.neocm.com
http://www.cci.neocm.com/
mailto:expo@cci.neocm.com
http://www.cci.neocm.com/
mailto:expo@cci.neocm.com
http://www.cci.neocm.com/
mailto:expo@cci.neocm.com
mailto:ekonomica@ukr.net


Чернігівська область,
Виконавчий комітет 

Ніжинської міської ради,

м. Ніжин, пл. ім. І.Франка, 1,

пл. ім. І.Франка,
м. Ніжин, Чернігівська 

область, 16600,

тел.: (04631) 2-53-36,

е-

mail:nemrada_post@cg.gov.u

a

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Чернівці, Україна, 26 березня –
Чернівецька торгово-

промислова палата,

ТЦ “Рута”, 26 квітня вул. Небесної Сотні, 20,

вул. Небесної Сотні, 20 м. Чернівці, Україна, 58029,

тел.: (0372) 54-39-24,

e-mail: chcci@chcci.org.ua

Відділ з питань туризму 

обласної державної 

адміністрації,

вул. Переяславська 7-Г,

м. Чернівці, Україна, 58008, 

тел./факс: (0372) 52-28-23,

e-mail:buktour_oda@ukr.net

                

tourism@bukoda.gov.ua

Відділ туризму Чернівецької 

міської ради,

вул. Головна, 55,

тел.: (0372) 90-53-30,

e-mail: tourism@rada.cv.ua

м. Чернівці, Україна, Дитячо-

юнацька спортивна школа,

Чернівецька торгово-

промислова палата,

вул. Небесної Сотні, 6 вул. Небесної Сотні, 20,

м. Чернівці, Україна, 58029,

тел.: (0372) 54-39-24,

e-mail: chcci@chcci.org.ua

смт. Путила,
Путильська районна 

державна адміністрація,

Путильський район, вул. Українська, 180,

Чернівецька область смт. Путила, 59100,

тел./факс: (03738) 2-11-94,

e-mail: putyla_rda@ukr.net

Кіцманський район, с. Реваківці,
Кіцманська районна 

державна адміністрація,

Кінно-спортивний 

комплекс“Буковинська Троя”
вул. Незалежності,83, 

м. Кіцмань, Україна, 59300, 

тел./факс: (03736) 2-13- 34

е-mail: 

kitsman_rda@bukoda.gov.ua

Кіцманська районна 

державна адміністрація,

Проведення щорічного 

заходу творчості з нагоди 78-

річчя 

Брусницька сільська рада,

від дня народження 

видатного українського 

актора та кінорежисера Івана 

Миколайчука

вул. Незалежності,83,

НІЖИНСЬКИЙ 

ПОКРОВСЬКИЙ ЯРМАРОК
Другий тиждень жовтня

Ярмарок-продаж продукції 

вітчизняних 

товаровиробників. Ярмарок 

декоративно-прикладного 

мистецтва

Виставка тюльпанів, 

презентація виробів 

декоративно-ужиткового 

мистецтва, народних 

промислів

НА ГОСТИНИ ДО ІВАНА 15 червня

ДОЛИНА ТЮЛЬПАНІВ квітень – травень

Міжрегіональна 

спеціалізована виставка 

енергозберігаючі технології, 

системи, обладнання в різних 

сферах економіки. 

Енергозбереження в 

будівництві, опаленні

ПОЛОНИНСЬКА ВАТРА 26 травня

Виставка – продаж продукції 

сільгоспвиробників району та 

області, виставка-конкурс 

учасників ІV регіонального 

конкурсу декоративно-

прикладного мистецтва 

“Мистецтво гуцульського 

с. Чортория, Кіцманський район, 

Чернівецька область

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

БУКОВИНСЬКА ВЕСНА

Спеціалізована виставка-

ярмарок насіння овочів, 

квітів; саджанці дерев, кущів, 

ягід; садово-городній 

інвентар

БУКОВИНСЬКИЙ 

ТУРИСТИЧНИЙ ЯРМАРОК

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 22 – 26 травня

м. Чернівці, Україна, 

Центральний парк культури та 

відпочинку імені Т.Г.Шевченка

квітень

Відкриття туристичного 

сезону в області, 

представлення туристичними 

суб’єктами області своїх 

пропозицій до літнього 

відпочинку

http://www.chcci.org.ua/phones
mailto:buktour_oda@ukr.net
mailto:tourism@bukoda.gov.ua
mailto:tourism@bukoda.gov.ua
mailto:tourism@rada.cv.ua
http://www.chcci.org.ua/phones
mailto:kitsman_rda@bukoda.gov.ua
mailto:kitsman_rda@bukoda.gov.ua


м. Кіцмань, Україна, 59300, 

тел./факс: (03736) 2-13- 34,

е-mail: 

kitsman_rda@bukoda.gov.ua,

с. Брусниця, Україна, 59350

вул. Буковинська, 30, 

тел.: (03736) 5-43-10,

факс: (03736) 5-43-42

м. Чернівці,Україна,

Чернівецька міська рада, 

Чернівецька торгово-

промислова палата,

вулиці та площі міста м. Чернівці, Україна, 58002,

Центральна площа, 1,

тел.: (0372) 52-59-24,

факс: (0372) 55-35-39,

е-mail:

document@rada.cv.ua

м. Чернівці, Україна, 58029,

вул. Небесної Сотні, 20,

тел.:(0372) 54-39-24,

e-mail: chcci@chcci.org.ua

Департамент 

агропромислового розвитку 

Чернівецької обласної 

державної адміністрації,

м. Чернівці, України, 58010,

вул. М. Грушевського, 1,

тел./факс: (0372) 55-35-09,

e-mail: apk@bukoda.gov.ua

м. Чернівці, Україна, 
Чернівецька торгово-

промислова палата

Дитячо-юнацька спортивна 

школа,
м. Чернівці, 58029,

вул. Небесної Сотні, 6 вул. Небесної Сотні, 20

тел.:(0372) 54-39-24,

e-mail: chcci@chcci.org.ua

м. Чернівці, ТЦ “Рута”, 22 жовтня –
Чернівецька торгово-

промислова палата,

вул. Небесної Сотні, 20 07 листопада м. Чернівці, Україна, 58029,

вул. Небесної Сотні, 20,

тел.: (0372) 54-39-24,

e-mail: chcci@chcci.org.ua

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Коломия, Україна, 
Коломийський центр 

туризму та дозвілля,
Святковий ярмарок:

пл. Відродження вул. Театральна, 32,

продаж традиційних 

сувенірів, іграшок, солодощів 

та проведення різдвяних 

атракціонів

м. Коломия, Україна, 

тел.: (067) 340-06-99, 

e-mail: kolomyia_tout@i.uа

КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

БУКОВИНСЬКА ОСІНЬ
с. Реваківці, Кіцманський район, 

Чернівецька область
вересень

НА ГОСТИНИ ДО ІВАНА 15 червня

Агропромисловий ярмарок, 

виставка-продаж 

тваринницької, 

рослинницької продукції та 

сільськогосподарської  

техніки

с. Чортория, Кіцманський район, 

Чернівецька область

ПЕТРІВСЬКИЙ ЯРМАРОК 06 – 07 липня

Виставки-продажі товарів 

народного 

споживання,продовольчі та 

непродовольчі товари, 

презентації продукції 

місцевих та вітчизняних 

товаровиробників, 

будівельної галузі, меблів, 

сфери послуг, виробів 

майстрів народних ремесел, 

розважальні та культурно-

мистецькі заходи

БУКДЕРЕВ 02 – 05 жовтня

Міжрегіональна 

спеціалізована виставка 

вирощування, заготівля, 

обробка та переробка 

деревини. Вироби з дерева. 

Використання відходів

БУКОВИНСЬКА ОСІНЬ

Спеціалізована виставка-

ярмарок насіння, саджанці, 

фрукти, овочі, мед, риба, 

садовий інструмент

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

РІЗДВЯНИЙ ЯРМАРОК січень

ЯРМАРОК НОВОРІЧНИЙ
м. Івано-Франківськ, Україна, 

площа Ринок
січень

Новорічна продукція 

місцевих виробників харчової 

та сувенірної промисловості

mailto:kitsman_rda@bukoda.gov.ua
mailto:kitsman_rda@bukoda.gov.ua
mailto:document@rada.cv.ua
http://www.chcci.org.ua/phones
mailto:chcci@chcci.org.ua
mailto:apk@bukoda.gov.ua
http://www.chcci.org.ua/phones
mailto:chcci@chcci.org.ua
http://www.chcci.org.ua/phones


Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005,

http://recreation.if.ua/

МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР м. Болехів, Музей історії м. Болехова 

У КОЛЬОРІ вул. Січових Стрільців, 9, ім. Р. Скворія,

Музей історії м. Болехова тел.: (03437) 3-45-00,

ім. Р. Скворія e-mail: mimbs@ukr.net

м. Болехів, Музей історії м. Болехова 

вул. Січових Стрільців, 9, ім. Р. Скворія,

Музей історії м. Болехова тел.: (03437) 3-45-00,

ім. Р. Скворія e-mail: mimbs@ukr.net

м. Коломия, Україна, 15 квітня – 
Коломийський центр 

туризму та дозвілля,
Святковий ярмарок: торгівля

пл. Відродження, 15 травня вул. Театральна, 32, традиційними

пр. Чорновола м. Коломия, Україна, 

сувенірами, текстилем, 

керамікою, кошиками, 

мереживами, дерев’яними

тел.: (067) 340-06-99, іграшками

e-mail: kolomyia_tout@i.uа

КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005,

http://recreation.if.ua/

с. Космач, Космацька Громада,

Косівського району
78640, Івано-Франківська 

обл., Косівський р-н, 

с. Космач, вул. Т.Г. 

Шевченка, 4,

тел.: (098) 786-58-20

Верховинський район, Білоберізька Громада,

с. Білоберізка тел.: (067) 965-09-73,

e-mail: 0679650973@ukr.net

Тематичні локації в центральній 

частині міста
Департамент культури,

Івано-Франківська
КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005,

http://recreation.if.ua/

Департамент культури,

КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005,

http://recreation.if.ua/

10 – 30 січня

Персональна регіональна 

виставка творчих робіт 

художника Віталія Юзьківа

МУЗЕЙНІ СКАРБИ 01 – 30 квітня
Виставка ікон з фондової 

збірки музею

ВЕЛИКОДНІЙ ЯРМАРОК

ЯРМАРОК НОВОРІЧНИЙ
м. Івано-Франківськ, Україна, 

площа Ринок
січень

Новорічна продукція 

місцевих виробників харчової 

та сувенірної промисловості

ФЕСТИВАЛЬ КРАФТОВИХ 

МАЙСТРІВ
травень

Виставка – продаж виробів 

крафтових майстрів

CARPATHIAN SPACE травень Товари народного промислу

ЯРМАРОК ВЕЛИКОДНІЙ 

КОШИК

м. Івано-Франківськ, Україна, 

площа Ринок
24 – 26 квітня

Продукція місцевих 

виробників харчової та 

сувенірної промисловості

ВЕЛИКДЕНЬ У КОСМАЧІ квітень – травень

Популяризація етнотрадицій, 

відродження місцевого 

мистецтва та ремесел

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 

МІСТО ДЛЯ ЖИТТЯ

Тематичні локації в центральній 

частині міста Івано-Франківська
травень

Вироби народних ремесел, 

сувенірної продукції

http://recreation.if.ua/
http://recreation.if.ua/
http://recreation.if.ua/
http://recreation.if.ua/


м. Івано-Франківськ,Україна,
Спілка майстрів 

ковальського мистецтва,

Фортечний провулок
КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

галерея “Бастіон”
Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005,

http://recreation.if.ua/

с. Брустури,
Регіональна організація 

“Гуцульська гражда”

Косівського району тел.: (067) 394-69-99

м. Івано-Франківськ, Україна,
КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

вул. Грушевського
Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005,

http://recreation.if.ua/

м. Болехів, Музей історії м. Болехова

вул. Січових Стрільців, 9, ім. Р. Скворія,

Музей історії м. Болехова тел.: (03437) 3-45-00,

ім. Р. Скворія e-mail: mimbs@ukr.net

Коломийський район, Відділ культури,

с. Королівка, стадіон
Івано-Франківська районна 

державна адміністрація,

тел.: (03433) 5-04-29,

e-mail: vkitkol.rda@ukr.net

Верховинський район,
Верховинська районна 

державна адміністрація,

с. Верхній Ясенів,
http://ww2.if.gov.ua/verhovy

nska

урочище Запідок

Верховинська районна рада,

вул. І.Франка, 20,

с. Верховина, 

Івано-Франківська область

тел.:(03432) 2-12-42, факс: 

(03432) 2-11-35, 

e-mail:

office@verhovuna-rda.gov.ua

Верховинський район,
Комітет з питань культури і 

духовності, 

с. Криворівня
Міністерство культури 

України, 

Івано-Франківська обласна 

державна адміністрація,

Івано-Франківська обласна 

рада,

Верховинська районна 

державна адміністрація, 

Верховинська районна рада,

тел.: (03432) 2-17-65,

факс:(03432) 2-17-65, 

(03432) 2-23-24, 

СВЯТО МАЙСТРІВ 

НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
травень Народні промисли

ПРИКАРПАТСЬКИЙ 

ВЕРНІСАЖ
03 – 05 травня

Вироби декоративно-

прикладного мистецтва, 

народних ремесел

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК – 

МІСТО ДЛЯ ЖИТТЯ

Тематичні локації в центральній 

частині міста Івано-Франківська
травень

Вироби народних ремесел, 

сувенірної продукції

СВЯТО КОВАЛІВ травень

Демонстрація ковальської 

праці та ярмарок кованих 

речей, виготовлених 

ковалями України та 

зарубіжжя

ПОЛОНИНСЬКЕ ЛІТО липень

Виставка-продаж 

сільськогосподарської 

продукції місцевих 

товаровиробників, та виробів 

прикладного мистецтва 

гуцульських майстрів

VIA CARPATIA липень
Фестиваль українських 

виробників “Made in Ukraine”

САКРАЛЬНЕ ЖИТТЯ 

БОЙКІВСЬКОЇ ВИШИВКИ
04– 28 червня

Виставка вишиваних виробів 

із фондової збірки музею

ВИСТАВКА ВИРОБІВ 

МАЙСТРІВ НАРОДНОГО 

МИСТЕЦТВА 

липень

Відродження та збереження 

автентичного фольклору, 

вивчення духовного багатства 

українського народу, 

пізнання етнографічних 

культур різних країн, 

популяризації жанру 

коломийки та декоративно-

http://recreation.if.ua/
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http://ww2.if.gov.ua/verhovynska


e-mail: vr.rayrada@ukr.net

м. Івано-Франківськ,Україна,
КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

Парк культури та відпочинку 
Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

ім. Т. Шевченка вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005,

http://recreation.if.ua/

Косівська міська рада, 

тел.: (097) 755-85-95,

e-mail: kosiv.rada@gmail.com

м. Івано-Франківськ, Україна, 
ГО “Спілка пасічників 

Прикарпаття”,

площа Ринок
КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005, 

http://recreation.if.ua/

Виконавчий комітет 

Яремчанської міської ради,

вул. Свободи, 266,

м. Яремче, 

Івано-Франківська 

обл.,78500,

тел.: (03434) 2-22-79,

http://www.yaremche.org/

e-mail: jar_mvk@ukr.net

КЗ “Долинський міський 

центр культури, спорту та 

туризму”

Долинської міської ради

тел.: (095) 855-00-37 

менеджер по туризму Юлія,

тел.: (066) 303-37-50 

директор Димид Святослав,

e-mail: dmckst@gmail.com

Відділ культури, 

національностей та релігій 

Косівської районної 

державної адміністрації,

тел.: (03478) 2-14-63

ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ м. Івано-Франківськ, Україна, Відділ культури,

НА НОВИЙ ЛАД Вічевий майдан, площа Ринок
Івано-Франківська районна 

державна адміністрація,

тел.: (03433) 5-04-29,

e-mail: vkitkol.rda@ukr.net

смт. Ворохта,
Будинок культури селища 

Ворохти,

VIA CARPATIA липень
Фестиваль українських 

виробників “Made in Ukraine”

МЕДИ ПРИКАРПАТТЯ 19 – 21 липня

Продукти бджільництва, 

демонстрація досягнень у 

сфері бджільництва

ДЕНЬ МІСТА ЯРЕМЧЕ м. Яремче 28 липня

Ярмарок за участю 

виноробів, виробників сиру, 

бринзи, ковбас та інших 

м’ясних виробів, пасічників, 

продавців сувенірної 

продукції, майстрів  народних 

промислів та хендмейду

КУПАЛЬСЬКА НІЧ 06 – 07 липня

Вироби народних майстрів 

ужиткового мистецтва, 

театралізоване дійство

ЛУДИНЄ м. Косів 07 липня

Проведення виставок, показу 

автентичного одягу 

розробленого місцевими 

майстрами, дизайнерами та 

студентами

серпень

Сучасна інтерпретація 

традиційного українського 

мистецтва та національної 

кухні, підняття престижу 

українських традицій, виступи 

музичних колективів та 

окремих артистів, показ 

стилізованого національного 

ВІАДУК. АРКА, ЯКА 

ОБ’ЄДНУЄ ПОКОЛІННЯ
04 серпня

Ярмарок за участю 

виноробів, виробників сиру, 

бринзи, ковбас та інших 

м’ясних виробів, пасічників, 

СВЯТО БОЙКІВСЬКОГО 

МЕДУ І РЕМЕСЕЛ
м. Долина серпень

Проведення різноманітних 

майстер-класів, продукція 

бджолярства

МАЛЬОВАНИЙ ДЗБАНИК м. Косів серпень Косівська кераміка

mailto:vr.rayrada@ukr.net
http://recreation.if.ua/
http://recreation.if.ua/
http://www.yaremche.org/
mailto:jar_mvk@ukr.net
mailto:dmckst@gmail.com


Яремчанська міська рада тел.: (097) 934-07-73

м. Коломия, 
Коломийський центр 

туризму та дозвілля,
Святковий ярмарок:

пл. Відродження, пр. Чорновола, 

пл. Шевченка,
тел.: (067) 340-06-99, 

реалізація різноманітної 

продукції, вироби ручної 

роботи з дерева, лози, бісеру, 

обереги, віночки, українські 

сувеніри, продукція 

бджолярства (всі види меду, 

пилок, маточне молоко, 

бджолиний хліб, вироби з 

воску)

парк ім. Кирила Трильовського e-mail: kolomyia_tout@i.ua

с. Татарів,
Виконавчий комітет 

Татарівської сільської ради,

Яремчанська міська рада тел.: (03434) 2-52-40, 2-52-30

Товариство бджолярів 

Галицького району,

тел.: (097) 050-59-69,

Відділ культури районної 

державної адміністрації, 

тел.: (03431) 2-20-46, 

        (03431) 2-19-31

м. Івано-Франківськ, Україна,
КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

площа Ринок
Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005,

http://recreation.if.ua/

м. Івано-Франківськ, Україна,
ГО “Клуб Виноградарі 

Прикарпаття”,

площа Ринок
КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005,

http://recreation.if.ua/

м. Снятин, 
Снятинська районної 

державної адміністрації,

стадіон “Колос”, Міський парк тел.: (03476)2-22-02,

Снятинська районна рада,

тел.: (03476)2-50-11

м. Косів,
Регіональна організація 

“Гуцульська гражда”,

с. Яворів Косівського району тел.: (067) 394-69-99

м. Болехів, Музей історії м. Болехова 
Персональна виставка 

творчих робіт художника

вул. Січових Стрільців,9, ім. Р. Скворія, Василя Хромишина

Музей історії м. Болехова тел.: (03437) 3-45-00,

ім. Р. Скворія e-mail: mimbs@ukr.net

м. Івано-Франківськ, Україна, ГО “Гільдія хлібопекарів”,

площа Ринок
КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

ВІАДУК. АРКА, ЯКА 

ОБ’ЄДНУЄ ПОКОЛІННЯ
04 серпня

Ярмарок за участю 

виноробів, виробників сиру, 

бринзи, ковбас та інших 

м’ясних виробів, пасічників, 

СПАСЬКИЙ ЯРМАРОК 10 – 24 серпня

ПРИКАРПАТСЬКИЙ 

ВЕРНІСАЖ
23 – 25 серпня

Вироби декоративно-

прикладного мистецтва, 

народних ремесел

СВЯТО ВИНОГРАДУ ТА 

ВИНА
24 – 25 серпня

Щорічний ярмарок-

фестиваль, який проводиться 

з метою відновлення та 

популяризації 

виноградарства на 

Прикарпатті

ТАТАРІВСЬКА ВАТРА 11 серпня

Ярмарок за участю 

виноробів, виробників сиру, 

бринзи, ковбас та інших 

м’ясних виробів, пасічників, 

продавців сувенірної 

продукції, майстрів  народних 

СВЯТО МЕДОВОГО СПАСА м. Галич, Майдан Різдва 18 – 19 серпня

Продукти бджільництва, 

дегустація питних медів та 

концертна програма 

фольклорних колективів

МЕНІ САМ БОГ 

НАТХНЕННЯ ЗАСІВАЄ
02 – 27 вересня

ХЛІБ І СИР ФЕСТ 08 вересня

Виставка-продаж 

різноманітних хлібобулочних 

та кондитерських виробів, що 

супроводжується  виступами 

мистецьких колективів міста

ПОКУТСЬКЕ ЯБЛУКО вересень

Виставка продукції 

агропромислового 

виробництва

БАРВИ КАРПАТСЬКОГО 

ЛИЖНИКА
вересень Народні промисли

http://recreation.if.ua/
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вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005,

http://recreation.if.ua/

м. Бурштин, 
Виконавчий орган міської 

ради,
Вишиванки,

вул.С.Стрільців, (центр)
перший заступник міського 

голови Н.Ю.Кицела,
продовольчі товари

тел.: (03438)4-49-36

м. Болехів, 26 вересня – Музей історії м. Болехова 

вул. Січових Стрільців,9, 10 жовтня ім. Р. Скворія,

Музей історії м. Болехова тел.: (03437) 3-45-00,

ім. Р. Скворія e-mail: mimbs@ukr.net

КЗ “Долинський міський 

центр культури, спорту та 

туризму”

Долинської міської ради

тел.: (095) 855-00-37 

менеджер по туризму Юлія,

тел.: (066) 303-37-50 

директор Димид Святослав,

e-mail: dmckst@gmail.com

Долинський район,

Спілка сприяння сільського 

зеленого туризму України в 

Івано-Франківській області,

с. Старий Мізунь,
https://www.greentour.com.u

a

урочище Підсигавка

м. Івано-Франківськ, Україна,
КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

площа Ринок
Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005,

http://recreation.if.ua/

Відділ агропромислового 

розвитку районної 

державної адміністрації,

тел.: (096) 507-83-73

м. Івано-Франківськ, Україна,
КП “Центр розвитку міста та 

рекреації”,

площа Ринок
Управління економічного та 

інтеграційного розвитку,

вул. Чорновола, 126,

м. Івано-Франківськ, 

Україна, 76005,

http://recreation.if.ua/

НОВОРІЧНО – РІЗДВЯНА 

ІГРАШКА
с. Пістинь, НПП “Гуцульщина”, 

В МАЄТКУ СВЯТОГО 

МИКОЛАЯ
Косівського району тел.: (097) 630-59-21

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ:

ХЛІБ І СИР ФЕСТ 08 вересня

Виставка-продаж 

різноманітних хлібобулочних 

та кондитерських виробів, що 

супроводжується  виступами 

мистецьких колективів міста

ЗАХОДИ З НАГОДИ 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ МІСТА
15 вересня

БУЛЬБЯНІ ПИРОГИ 

БОЙКІВСЬКІ
жовтень

Майстер-клас з приготування 

бульбяних пирогів; дегустація 

овечих сирів, питних медів, 

медпродуктів, карпатських 

чаїв, грибів; кування монет; 

катання на конях

СТАНІСЛАВСЬКА ОСІНЬ 18 – 20 жовтня

Вироби декоративно-

прикладного мистецтва, 

народних ремесл. Кулінарний 

фестиваль осені, 

популяризація історичного 

минулого

БОЛЕХІВ - ВІД ДАВНИНИ 

ДО СЬОГОДЕННЯ

Виставка-презентація робіт 

декоративно-ужиткового 

мистецтва народних умільців 

Болехівщини

ДОЛИНА ОРГАНІК-ФЕСТ м. Долина жовтень

Натуральні продукти (мед і 

питні меди, карпатські чаї, 

вина, різні види сиру), 

екологічно чисті вироби та 

концертна програма

19 грудня

Розважальні заходи для дітей 

та молоді, гостей району з 

метою збереження традиції 

святкування Різдвяних свят

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

ЗОЛОТА ОСІНЬ м. Галич листопад

Сільськогосподарська 

продукція та товари 

народного промислу

НОВОРІЧНИЙ ЯРМАРОК грудень

Сувенірна продукція та 

народні промисли, 

приурочені до святкування 

новорічно-різдвяних свят

http://recreation.if.ua/
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Донецька обласна державна 

адміністрація,

вул. Олекси Тихого, 6,

м. Краматорськ,

Донецька обл., 84306,

тел.: (06264) 2-04-55,

https://dn.gov.ua/ua

e-mail: donoda@dn.gov.ua

Програма розвитку ООН в 

Україні, Донецька обласна 

державна адміністрація,

вул. Олекси Тихого, 6,

м. Краматорськ, 

Донецька обл., 84306,

тел.: (06264) 2-04-55,

https://dn.gov.ua/ua

e-mail: donoda@dn.gov.ua

*) В рамках Міжнародного інвестиційного форуму заплановано виставку досягнень регіональних виробників пріоритетних галузей області.

**) Термін та місто проведення може бути змінено (через особливі умови, проведення операції об'єднаних сил, втратою виставкової матеріально-технічної бази

у зв’язку з окупацією основної промислової території Донецької області).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Харків, Україна,
Харківська торгово-

промислова палата,

Будівництво. Архітектура. 

Дизайн.

пр. Петра Григоренка, 2, м. Харків, Україна, 61037,
Енергетика. Електроніка. 

Енергоефективні технології

Харківський Палац Спорту пр-т Московський, 122б,

тел.: (057) 714-96-89,

https://www.kcci.kharkov.ua/

uk/

e-mail: 

exposition@kcci.kharkov.ua 

  info@kcci.kharkov.ua 

м. Харків, Україна,

КЗ “Обласний організаційно-

методичний центр культури 

і мистецтва”,

КЗ “Обласний організаційно-

методичний центр культури і 

мистецтва”

вул. Пушкінська, 62,

м. Харків, Україна, 61002,

тел.: (057) 725-12-36, (057) 

725-12-48,

https://www.cultura.kh.ua/

м. Харків, Україна,

КЗ “Обласний організаційно-

методичний центр культури 

і мистецтва”,

КЗ “Обласний організаційно-

методичний центр культури і 

мистецтва”

вул. Пушкінська, 62,

м. Харків, Україна, 61002,

тел.: (057) 725-12-36, (057) 

725-12-50,

https://www.cultura.kh.ua/

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

КHARKIV BUILD&ENERGY 14 – 17 березня 

МІЖНАРОДНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ*
м. Краматорськ, Донецька обл.** Вересень**

Будівельна промисловість, 

машинобудування, 

металообробка, ІТ індустрія, 

деревообробка, виробництво 

меблів, сільське 

виробництво, легка 

промисловість, виробництво 

твердого біопалива, 

ландшафтний дизайн

СХІД-ЕКСПО м. Краматорськ, Донецька обл.** Жовтень**

Будівельна промисловість, 

машинобудування, 

металообробка, ІТ індустрія, 

деревообробка, виробництво 

меблів, сільське 

виробництво, легка 

промисловість, виробництво 

твердого біопалива, 

ландшафтний дизайн

КРОКОВЕЄ КОЛО квітень
Виставка робіт переможців 

конкурсу художніх ремесел 

НАДІЯ СЛОБОЖАНЩИНИ травень – червень

Виставка дитячих художніх 

робіт учнів-лауреатів та 

дипломантів обласних та 

всеукраїнських конкурсів

https://dn.gov.ua/ua
https://dn.gov.ua/ua
mailto:donoda@dn.gov.ua
https://www.kcci.kharkov.ua/uk/
https://www.kcci.kharkov.ua/uk/
mailto:exposition@kcci.kharkov.ua
mailto:exposition@kcci.kharkov.ua
mailto:info@kcci.kharkov.ua
https://www.cultura.kh.ua/
https://www.cultura.kh.ua/


ВИСТАВКА ТВОРІВ 

НОМІНАНТІВ НА ПРЕМІЮ
м. Харків, Україна,

Управління культури і 

туризму Харківської 

обласної державної 

адміністрації,

ІМ. І.Ю. РЄПІНА вул. Ж. Мироносиць, 11,
ОКЗ “Харківський художній 

музей”,

ОКЗ “Харківський художній 

музей”
вул. Жон Мироносиць, 11,

м. Харків, Україна, 61002,

тел.:(057) 705-21-16

м. Харків, Україна, 
Харківська торгово-

промислова палата,

вул.Плеханівська, 126, м. Харків, Україна, 61037,

Арт-Завод Механіка пр-т Московський, 122б,

тел.: (057) 714-96-89,

https://www.kcci.kharkov.ua/

uk/

e-mail: 

exposition@kcci.kharkov.ua 

  info@kcci.kharkov.ua 

м. Харків, Україна,

Департамент економіки і 

міжнародних відносин 

Харківської обласної 

державної адміністрації,

відкритий майдан “Радмир 

Експохол”,

м. Харків, Україна, майдан 

Свободи 5, Держпром, 

вул. Академіка 3 під’їзд, 8 поверх,

Павлова, 271
тел.: (057) 705-10-17, (057) 

705-08-69, 

(057) 705-08-72,

факс: (057) 705-10-29,

e-mail: 

uek@kharkivoda.gov.ua

м. Харків, Україна, ТОВ “Авіабренд”,

вул. Ромашкіна, 1, Міжнародний 

аеропорт “Харків”

пр.-т Науки, 56, м. Харків, 

Україна,

тел.: (057) 766-55-43,

http://2019.agroport.ua/khar

kiv/

Департамент 

агропромислового розвитку 

Харківської обласної 

державної адміністрації

м. Харків, Україна, майдан 

Свободи, 5, Держпром, 7 

під’їзд, 4 поверх,

тел.: (057) 705-21-65

м. Харків, Україна,

КЗ “Обласний організаційно-

методичний центр культури 

і мистецтва”,

Міжнародний виставковий 

КЗ “Обласний організаційно-

методичний центр культури і 

мистецтва”

вул. Пушкінська, 62,
проект з обміну 

фотографіями

м. Харків, Україна, 61002,

тел.: (057) 725-12-36, (057) 

725-12-50,

https://www.cultura.kh.ua/

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ:

липень – серпень

Виставка робіт учасників 

конкурсу на здобуття премії 

ім. І. Ю. Рєпіна

ТЕКСТІЛЬ ЕКСПО ХАРКІВ серпень

Спеціалізована виставка 

легкої та текстильної 

промисловості

ВЕЛИКИЙ 

СЛОБОЖАНСЬКИЙ 

ЯРМАРОК

вересень

Міжрегіональний ярмарок: 

харчова та переробна 

промисловості області, 

сільськогосподарські та 

промислові підприємства, 

фермерські господарства, які 

виробляють товари 

народного споживання, 

продукти харчування та напої

АГРОПОРТ жовтень

Міжнародна виставка та 

форум з розвитку 

фермерства, агропромиловий 

комплекс: 

сільськогосподарська техніка, 

кооперація, тваринництво 

рослинництво виробництво 

органічної продукції тощо

СУШКА грудень 

https://www.kcci.kharkov.ua/uk/
https://www.kcci.kharkov.ua/uk/
mailto:exposition@kcci.kharkov.ua
mailto:exposition@kcci.kharkov.ua
mailto:info@kcci.kharkov.ua
mailto:uek@kharkivoda.gov.ua
mailto:uek@kharkivoda.gov.ua
http://2019.agroport.ua/kharkiv/
http://2019.agroport.ua/kharkiv/
https://www.cultura.kh.ua/


м. Кропивницький, Україна, ТОВ “УкрАгроЕкспо”,

вул. Мурманська, 8, 
вул. Орджонікідзе, 7, офіс 

501,

Виставковий комплекс 

“Агроекспо”

м. Кропивницький, Україна, 

25006,

тел./факс: (0522) 30-15-66,

e-mail: 

info@ukragroexpo.com

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ:

Департамент гуманітарної 

політики Кам'янець-

Подільської міської ради,

майдан Відродження, 1,

м. Кам'янець-Подільський, 

Хмельницька обл.,

Україна, 32300,

тел.: (03849) 5-07-77,

e-mail: vikonkom@kam-

pod.gov.ua

Хмельницька область,

Департамент 

агропромислового розвитку, 

екології та природніх 

ресурсів Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації,

с. Ружична, 
вул. Свободи 70, м. 

Хмельницький, 

ТСЦ “Поділля”
Хмельницька обл., Україна, 

29000,

тел.: (0382) 79-46-33,

е-mail: dagro@adm-

km.gov.ua

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Херсон, Україна,

Департамент 

агропромислового розвитку 

обласної державної 

адміністрації,

вул. Перекопська, 11, тел.: (0552) 42-27-48, 

площа біля ККЗ “Ювілейний”
e-mail: dp-

agroprom@koda.gov.ua

ПФ “Експо-Центр”

http://expocentr.ks.ua

м. Херсон, Україна,

Департамент 

агропромислового розвитку 

обласної державної 

адміністрації,

Міжнародний аеропорт “Херсон” тел.: (0552) 42-27-48, 

e-mail: dp-

agroprom@koda.gov.ua

Херсонська торгово-

промислова палата,

http://www.tpp.ks.ua/

ТОВ “Авіабренд”,

тел.: (057) 766-55-43, (050) 

301-88-55

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ:

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

ФОРПОСТ

м. Кам’янець-Подільський, 

територія Національний історико-

архітектурний заповідник 

“Кам'янець”

16 – 18 серпня
Міжнародний 

середньовічний ярмарок

АГРО-ПОДІЛЛЯ І декада вересня
Виставка досягнень в 

агропромисловому комплексі

АГРОЕКСПО 25 – 28 вересня

Міжнародна агропромислова 

виставка з польовою 

демонстрацією техніки 

(компанії по виробництву 

сільськогосподарської 

техніки, машинобудівні 

компанії, агрокорпорації)

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

АГРОПОРТ ПІВДЕНЬ 

ХЕРСОН
ІІІ декада липня

Міжнародна агропромислова 

виставка з підтримки 

фермерства. Сільгосптехніка, 

обладнання, 

плодоовочебаштанні, 

насінництво, зрошення, 

наукові досягнення  в 

рослинництві та 

тваринництві, фінансові 

послуги в агропромисловій 

сфері

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

ФЕРМЕР ІІІ декада лютого

Міжнародна агропромислова 

виставка:сільгосптехніка, 

посадковий матеріал, 

саджанці, насіння, зрошення, 

фінансові послуги в 

агропромисловій сфері

mailto:vikonkom@kam-pod.gov.ua
mailto:vikonkom@kam-pod.gov.ua
mailto:dagro@adm-km.gov.ua
mailto:dagro@adm-km.gov.ua
mailto:dp-agroprom@koda.gov.ua
mailto:dp-agroprom@koda.gov.ua
http://expocentr.ks.ua/
mailto:dp-agroprom@koda.gov.ua
mailto:dp-agroprom@koda.gov.ua
http://www.tpp.ks.ua/


м. Сватове, 

Управління культури, 

національностей та релігій 

Луганської обласної 

державної адміністрації, 

Луганської області, 

просп. Центральний, 59, м. 

Сєвєродонецьк, Луганська 

область, 93406,

Майдан Злагоди, 43, 

Комунальний заклад 

“Сватівський районний народний 

дім Сватова-Лучка”

e-mail: 

kulturaloda@loga.gov.ua

Відділ культури Сватівської 

районної державної 

адміністрації,

майдан Злагоди, 25, 

м. Сватове, Луганська обл., 

92600, 

тел.: (06471) 3-36-55,

http://svatovo.ws/culture.htm

l

е-mail: kultrdasvt@ukr.net

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ:

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

м. Дніпро, Україна, ГО “Пасічник Дніпра” Виставка-ярмарок:

вул. Cічеславська Набережна, 33 тел.: (097) 855-40-03, 
продукція бджільництва та 

обладнання

тел.: (067) 760-73-07

м. Дніпро, Україна, 27 лютого – ТОВ “Експо-центр “Метеор”,

вул. Нижньодніпровська, 1, 

холдинг “Агросоюз”
01 березня проспект О. Поля, 101,

Дніпро, Україна, 49000,

тел./факс: (0562) 357-357,

тел.: (056) 373-93-72,

тел.: (067) 639-86-79,

http://www.expometeor.com

e-mail: 

secretar@expometeor.com

м. Дніпро, Україна, ТОВ “Експо-центр “Метеор”,

Національна виставка 

енергоефективного 

будівництва та ландшафтного 

дизайну: Віконні технології. 

Двері. Фасади. Дахи

парк розваг “Лавина”, проспект О. Поля, 101,
Будівельні матеріали, 

устаткування.

вул. Космічна, 20 Дніпро, Україна, 49000, Оздоблювальні матеріали.

тел./факс: (0562) 357-357,

Житлове будівництво. 

Опалення, вентиляція, 

водопостачання. 

Енергозберігаючі технології

http://www.expometeor.com

e-mail: 

secretar@expometeor.com

м. Дніпро, Україна, ТОВ “Експо-центр “Метеор”,

Виставка індустрії краси: 

перукарське мистецтво, 

нігтьова естетика, 

косметологія, візаж,

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

ФАСАД квітень

ДЗЕРКАЛО МОДИ – 

ДНІПРО
травень

СЛОБОЖАНСЬКИЙ СПАС 17 серпня

Всеукраїнський фестиваль-

конкурс народної творчості 

аматорських колективів та 

виконавців

СІЧЕСЛАВСЬКИЙ 

ЯРМАРОК 
19 – 20 січня

АГРОПРОМ

Національна виставка 

агротехнологій, виробники 

сільськогосподарської 

техніки, добрив, засобів 

захисту рослин, продукція 

для тваринництва тощо

mailto:kulturaloda@loga.gov.ua
mailto:kulturaloda@loga.gov.ua
http://svatovo.ws/culture.html
http://svatovo.ws/culture.html
mailto:kultrdasvt@ukr.net
http://www.expometeor.com/
mailto:secretar@expometeor.com
mailto:secretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
mailto:secretar@expometeor.com
mailto:secretar@expometeor.com


парк розваг “Лавина”, проспект О. Поля, 101, СПА та велнес послуги

вул. Космічна, 20 Дніпро, Україна, 49000,

тел./факс: (0562) 357-357,

http://www.expometeor.com

e-mail: 

secretar@expometeor.com

Дніпропетровська обл.,
Дніпропетровська обласна 

рада,

П’ятихатський район, пр. Поля, 2,

с. Жовтоолександрівка, м. Дніпро, Україна, 49004,

урочище Княжі Байраки https://oblrada.dp.gov.ua

тел.: (056) 742-75-00,

е-mail: 

info@oblrada.dp.gov.ua

П’ятихатська рада

м. Дніпро, Україна, ГО “Пасічник Дніпра”, Виставка-ярмарок:

парк ім. Глоби,
тел.: (097) 855-40-03, (067) 

760-73-07
продукція бджільництва

пр. Д. Яворницького, 95

Дніпропетровська обл., 

Петриківський район, Україна,

Дніпропетровська обласна 

рада,

смт. Петриківка, пр. Поля, 2,

проспект м. Дніпро, Україна, 49004,

П. Калнишевського https://oblrada.dp.gov.ua

тел.: (056) 742-75-00,

е-mail: 

info@oblrada.dp.gov.ua

Петриківська селищна 

об’єднана

територіальна громада та 

районна державна 

адміністрація

м. Кривий Ріг, Україна,
Виконком Криворізької 

міської ради,

Дніпропетровська обл., парковка 

ТЦ “Метро”
площа Молодіжна, 1,

м. Кривий Ріг, Україна,

Дніпропетровська обл., 

50101,

https://kr.gov.ua

e-mail: mvk99@kr.gov.ua

Інститут розвитку міста 

Кривого Рогу,

http://irm.kr.ua/uk/

м. Дніпро, Україна, ТОВ “Інтерпайп Україна”,

парк розваг “Лавина”, вул. Писаржевського, 1А,

вул. Космічна, 20 м. Дніпро, Україна, 49005,

тел.: (0562) 38-95-48, 33-37-

97,

http://www.interpipe.biz

e-mail: info@interpipe.biz

Дніпропетровська обл., 

Томаківський район,

Дніпропетровська обласна 

рада,

с. Іллінка
пр. Поля, 2, м. Дніпро, 

Україна, 49004,

https://oblrada.dp.gov.ua

тел.: (056) 742-75-00,

е-mail: 

info@oblrada.dp.gov.ua

Томаківська районна 

державна адміністрація

м. Дніпро, Україна, ТОВ “Експо-центр “Метеор”,

парк розваг “Лавина”, проспект О. Поля, 101,

вул. Космічна, 20 Дніпро, Україна, 49000,

ДЗЕРКАЛО МОДИ – 

ДНІПРО
травень

KOZAK FEST червень

НІЧ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРИ
вересень

Презентації промислових 

підприємств та промислових 

професій, майстер-класи, 

виставки

INTERPIPE TECHFEST вересень
Фестиваль науки, техніки та 

сучасних технологій

Ярмарки мистецьких виробів, 

етно-рок фестиваль

СВЯТО МЕДУ – 2019 14 – 21 серпня

ПЕТРИКІВСЬКИЙ 

ДИВОЦВІТ
вересень

Етнофестиваль-ярмарок 

предметів декору з 

петриківським розписом, 

майстер-класи

ПАСІКА СІРКА вересень

Міжрегіональний 

етнофестиваль обрядів та 

оберегів

ЛІТЕКС 25 – 27 вересня

Міжнародна виставка 

ливарної продукції, 

технологій, обладнання та 

матеріалів для виробництва 

литва

http://www.expometeor.com/
mailto:secretar@expometeor.com
mailto:secretar@expometeor.com
https://oblrada.dp.gov.ua/
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https://oblrada.dp.gov.ua/
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mailto:info@oblrada.dp.gov.ua


тел./факс: (0562) 357-357,

http://www.expometeor.com

e-mail: 

secretar@expometeor.com

м. Дніпро, Україна, ТОВ “Експо-центр “Метеор”,

парк розваг “Лавина”, проспект О. Поля, 101,

вул. Космічна, 20 Дніпро, Україна, 49000,

тел./факс: (0562) 357-357,

http://www.expometeor.com

e-mail: 

secretar@expometeor.com

м. Дніпро, Україна, ТОВ “Експо-центр “Метеор”,

парк розваг “Лавина”, проспект О. Поля, 101,

вул. Космічна, 20 Дніпро, Україна, 49000,

тел./факс: (0562) 357-357,

http://www.expometeor.com

e-mail: 

secretar@expometeor.com

м. Дніпро, Україна, ТОВ “Експо-центр “Метеор”,

Виставка індустрії краси: 

перукарське мистецтво, 

нігтьова естетика, 

косметологія, візаж,

парк розваг “Лавина”, проспект О. Поля, 101, СПА та велнес послуги

вул. Космічна, 20 Дніпро, Україна, 49000,

тел./факс: (0562) 357-357,

http://www.expometeor.com

e-mail: 

secretar@expometeor.com

м. Дніпро, Україна, Дніпровська міська рада,

музей українського живопису та 

інші виставкові локації міста

проспект Д. Яворницького, 

75,

м. Дніпро, Україна, 49000,

тел.: (056) 732-12-12,

https://dniprorada.gov.ua/

e-mail: office@dmr.dp.ua

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Миколаїв, Україна,
ТОВ “Виставковий центр 

“НИК”,

Палац Культури “Молодіжний”, вул. В. Морська, 49, офіс 70,

вул. Театральна, 1 м. Миколаїв, Україна, 54001, 

тел.: (095) 886-06-55,

e-mail: center_nik@meta.ua

м. Миколаїв, Україна,
ТОВ “Виставковий центр 

“НИК”,

Палац Культури “Молодіжний”, вул. В. Морська, 49, офіс 70,

вул. Театральна, 1 м. Миколаїв, Україна, 54001, 

тел.: (095) 886-06-55,

e-mail: center_nik@meta.ua

МАШПРОМ 25 – 27 вересня

Міжнародна виставка 

промислового обладнання та 

металообробки

ЕНЕРГОПРОМ 25 – 27 вересня

Національна виставка 

енергоефективності, 

енергозбереження та 

електротехніки

ЛІТЕКС 25 – 27 вересня

Міжнародна виставка 

ливарної продукції, 

технологій, обладнання та 

матеріалів для виробництва 

литва

ВСЕ ДЛЯ ЖІНОК 06 – 09 березня

Регіональна універсальна 

виставка: легка 

промисловість, сучасна мода, 

парфуми, біжутерія, товари 

народного споживання

ДАЧА. САД. ГОРОД 13 – 16 березня

Міжрегіональна галузева 

виставка: саджанці, насіння, 

садово-городний інвентар, 

декоративні рослини, 

продукти бджолярства, 

семінар з фахівцями 

обласного товариства 

садоводів, клуба органічного 

садоводства

ДЗЕРКАЛО МОДИ – 

ДНІПРО/осінь
жовтень

ДНІПРО – МІСТО 

ХУДОЖНИКІВ
липень – грудень

Виставки та заходи 

культурологічного напряму, 

живопис, графіка, скульптура

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

http://www.expometeor.com/
mailto:secretar@expometeor.com
mailto:secretar@expometeor.com
http://www.expometeor.com/
mailto:secretar@expometeor.com
mailto:secretar@expometeor.com
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м. Миколаїв, Україна,
ТОВ “Виставковий центр 

“НИК”,

Палац Культури “Молодіжний”, вул. В. Морська, 49, офіс 70,

вул. Театральна, 1 м. Миколаїв, Україна, 54001, 

тел.: (095) 886-06-55,

e-mail: center_nik@meta.ua

м. Миколаїв, Україна,
ТОВ “Виставковий центр 

“НИК”,

Палац Культури “Молодіжний”, вул. В. Морська, 49, офіс 70,

вул. Театральна, 1 м. Миколаїв, Україна, 54001, 

тел.: (095) 886-06-55,

e-mail: center_nik@meta.ua

м. Миколаїв, Україна,
ТОВ “Виставковий центр 

“НИК”,

Палац Культури “Молодіжний”, вул. В. Морська, 49, офіс 70,

вул. Театральна, 1 м. Миколаїв, Україна, 54001, 

тел.: (095) 886-06-55,

e-mail: center_nik@meta.ua

м. Миколаїв, Україна,
ТОВ “Виставковий центр 

“НИК”,

Палац Культури “Молодіжний”, вул. В. Морська, 49, офіс 70,

вул. Театральна, 1 м. Миколаїв, Україна, 54001, 

тел.: (095) 886-06-55,

e-mail: center_nik@meta.ua

м. Миколаїв, Україна, 30 жовтня –
ТОВ “Виставковий центр 

“НИК”,

Палац Культури “Молодіжний”, 02 листопада вул. В. Морська, 49, офіс 70,

вул. Театральна, 1 м. Миколаїв, Україна, 54001, 

тел.: (095) 886-06-55,

e-mail: center_nik@meta.ua

м. Миколаїв, Україна, ТОВ СП “НІБУЛОН”,

ТОВ СП “НІБУЛОН”, вул. В. Морська, 63,

вул. В. Морська, 63 м. Миколаїв, Україна, 54030,

тел.:(0512) 37-23-44,

e-mail: 

mail1@nibulon.com.ua

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Львів, Україна, ТОВ “Експольвів”,

вул. Стрийська, 199, стадіон 

“Арена Львів”
вул. Садова 2-A, а/с 8304

м. Львів, Україна, 79069,

тел./факс: (032) 244-18-88,

http://www.expolviv.ua/

e-mail: amd@expolviv.ua

Департамент АПР Львівської 

обласної

державної адміністрації,

ДАЧА. САД. ГОРОД 13 – 16 березня

Міжрегіональна галузева 

виставка: саджанці, насіння, 

садово-городний інвентар, 

декоративні рослини, 

продукти бджолярства, 

семінар з фахівцями 

обласного товариства 

садоводів, клуба органічного 

садоводства

ДАЧА. САД. ГОРОД 02– 05 жовтня

Міжрегіональна галузева 

виставка:саджанці, насіння, 

садово – городний інвентар, 

декоративні

ДАЧА. КОТЕДЖ. 

ОЗЕЛЕНЕННЯ. 

БЛАГОУСТРІЙ

16 – 19 жовтня

Міжрегіональна галузева 

виставка:квітництво, 

саджанці, декоративні 

рослини, садовий дизайн, 

інвентар, продукти 

бджолярства

ФЕРМЕРСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО. 

ПОСАДОЧНИЙ СЕЗОН

27 – 30 березня

Міжрегіональна галузева 

виставка: техніка, 

обладнання, технології 

виробництва збору та 

зберігання урожаю. 

Обладнання для переробки. 

Грунт, добрива, засоби 

захисту рослин, кормові 

добавки

СВІТ КВІТІВ 10 – 30 квітня

Міжрегіональна галузева 

виставка: квітництво, 

флористика, фітодизайн, 

зустріч з фахівцями “Дому 

природи”

ДАЧА. САД. ГОРОД

Міжрегіональна галузева 

виставка:саджанці, насіння, 

садово - городний інвентар, 

декоративні рослини, 

продукти бджолярства

СУДНОБУДУВАННЯ (уточнюється)
Міжнародна виставка 

суднобудівної промисловості

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

АГРОТЕХНІКА 05 – 07 березня

Cпеціалізована виставка: 

cільськогосподарська техніка, 

обладнання, комплектуючі, 

добрива, засоби захисту 

рослин, насіння польових та 

овочевих культур, сучасні 

технології у сільському 

господарстві

mailto:center_nik@meta.ua
mailto:center_nik@meta.ua
mailto:center_nik@meta.ua
mailto:center_nik@meta.ua
mailto:center_nik@meta.ua
mailto:mail1@nibulon.com.ua
mailto:mail1@nibulon.com.ua
http://www.expolviv.ua/


пр. В. Чорновола, 57,

м. Львів, Україна, 79020,

тел.: (032) 255-50-62,

e-mail: lviv_apk@ukr.net

м. Львів, Україна, ТзОВ “Авіабренд”,

Міжнародна виставка та 

форум з підтримки 

фермерства: представники 

центральних органів 

виконавчої влади, виробники 

аграрного сектору економіки, 

міжнародні експерти, 

дипломатичний корпус;

вул. Любінська, 168, 

Міжнародний аеропорт “Львів” 

імені Данила Галицького

пр. Науки, 56, оф. 203A,

cтартова міжнародна 

конференція року “Трамплін 

для стрибка в ГОРІХОВИЙ 

БІЗНЕС”. Основні драйвери 

розвитку та перспективи 

горіхового бізнесу в Україні і в 

світі

м. Харків, Україна, 61072,

тел.: (0322) 43-55-43,

факс: (057) 766-55-42,

http://agroport.ua/

е-mail: 2018@agroport.ua

Департамент АПР Львівської 

обласної

державної адміністрації,

пр. В. Чорновола, 57,

м. Львів, Україна, 79020,

тел.: (032) 255-50-62,

e-mail: lviv_apk@ukr.net

ВГО “Українська горіхова 

асоціація”

м. Дніпро, вул. 

Старокозацька 52, офіс 267, 

49089

тел./факс: (+38) 056-770-23-

36,

тел.: 067-523 09 85 

е-mail: 

dobrobut.agro2002@gmail.co

m

https://ukr-nuts.org/

м.Львів, Україна, 26 березня –

Департамент архітектури та 

розвитку містобудування 

Львівської обласної 

державної адміністрації,

вул. Підвальна, 4, 12 травня

Львівська обласна 

організація Національної 

спілки архітекторів, Арт-

центр Павла Гудімова Я 

Галерея,

Центр архітектури, дизайну та 

урбаністики “Порохова Вежа”

https://loda.gov.ua/upravlinn

ya_arhitektury_mistobuduvan

nya_ta_infrastrukturnyh_proe

ktiv

м. Львів, Україна, ТОВ “Експо-центр “Метеор”,

Виставка індустрії краси: 

перукарське мистецтво, 

нігтьова естетика, 

косметологія, візаж,

вул. Щирецька, 36, проспект О. Поля, 101, СПА та велнес послуги

Виставковий центр “Південний-

ЕКСПО”
Дніпро, Україна, 49000,

тел./факс: (0562) 357-357,

http://www.expometeor.com

ДЗЕРКАЛО МОДИ – ЛЬВІВ 27 – 29 березня

АГРОТЕХНІКА 05 – 07 березня

Cпеціалізована виставка: 

cільськогосподарська техніка, 

обладнання, комплектуючі, 

добрива, засоби захисту 

рослин, насіння польових та 

овочевих культур, сучасні 

технології у сільському 

господарстві

AGROPORT WEST LVIV 21 – 23 березня

ІВАН ЛЕВИНСЬКИЙ. 

ІМПУЛЬС

Виставка: архітектурно-

мистецькі кола та інституції 

Львова, області, України

mailto:lviv_apk@ukr.net
http://agroport.ua/
mailto:2018@agroport.ua
mailto:lviv_apk@ukr.net
https://ukr-nuts.org/
https://loda.gov.ua/upravlinnya_arhitektury_mistobuduvannya_ta_infrastrukturnyh_proektiv
https://loda.gov.ua/upravlinnya_arhitektury_mistobuduvannya_ta_infrastrukturnyh_proektiv
https://loda.gov.ua/upravlinnya_arhitektury_mistobuduvannya_ta_infrastrukturnyh_proektiv
https://loda.gov.ua/upravlinnya_arhitektury_mistobuduvannya_ta_infrastrukturnyh_proektiv
http://www.expometeor.com/


e-mail: 

secretar@expometeor.com

м. Львів, Україна, ПрАТ “Гал-ЕКСПО”,

вул. Щирецька, 36,
вул. Володимира 

Винниченка, 30,

Виставковий центр “Південний-

ЕКСПО”
м. Львів, Україна, 79000,

тел.: (032) 297-06-27,

http://www.galexpo.com.ua/

e-mail: malta@galexpo.lviv.ua

м. Львів, Україна,
Громадська організація 

“Форум видавців”,

вул. Коперника, 17,
вул. Шота Руставелі, 7, м. 

Львів, Україна, 79005,

Львівський палац мистецтв
тел./факс: (0322) 76-46-96, 

76-41-52,

e-mail: 

bookforum@bookforum.com.

ua

м. Львів, Україна, 17 травня –

Департамент архітектури та 

розвитку містобудування 

Львівської обласної 

державної адміністрації,

вул. Підвальна, 4, 20 червня
Львівська обласна 

організація НСАУ,

Центр архітектури, дизайну та 

урбаністики “Порохова Вежа”

НУ “Львівська політехніка”, 

Віденський технічний 

університет, муніципалітет 

Відня

https://loda.gov.ua/upravlinn

ya_arhitektury_mistobuduvan

nya_ta_infrastrukturnyh_proe

ktiv

м. Стрий,

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської обласної 

державної адміністрації, 

Львівська область
пр. В. Чорновола, 57, м. 

Львів, Україна, 

тел.: (032) 255-50-62,

e-mail: lviv_apk@ukr.net

Кооператив здорового 

харчування “ВІРА”

тел.: (098) 92-22-72

e-mail: coopvira@gmail.com

http://www.stryiorganicfest.i

nfo/

ВЕЖА У ЛЬВОВІ м. Львів, Україна, 28 червня –

Департамент архітектури та 

розвитку містобудування 

Львівської обласної 

державної адміністрації,

Фестиваль української 

архітектури. Широка 

аудиторія шанувальників 

архітектури, дизайну, 

образотворчого мистецтва 

скульптури, кіно тощо.

ДЗЕРКАЛО МОДИ – ЛЬВІВ 27 – 29 березня

ВЕСНЯНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 

ФОРУМ
02 – 05 квітня

Будівництво, опалення, 

енергозбереження

ДИТЯЧИЙ ФОРУМ 

–ФЕСТИВАЛЬ ДИТЯЧОГО 

ЧИТАННЯ “КНИГОМАНІЯ”

17 – 19 травня

Дитячий форум, книжковий 

ярмарок, фестиваль 

творчості, спорту та ремесел, 

фестиваль настільних ігор

YoVA – МОЛОДІ 

АРХІТЕКТУРНІ БЮРО 

ВІДНЯ

Міжнародна виставка: 

архітектурно-мистецькі кола 

та інституції України та 

Австрії, а також дипломатичні 

представництва країн

СТРИЙ-ОРГАНІК-ФЕСТ 07 – 09 червня

Виробники 

сільськогосподарської якісної 

органічної продукції
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(В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЮ 

ВИСТАВКА КРАЩИХ 

ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

АРХІТЕКТУРНИХ І 

МИСТЕЦЬКИХ ВНЗ 

ЛЬВОВА)

вул. Підвальна, 4, 02 липня

Львівська обласна 

організація НСАУ та 

партнери

Географія: Україна і Світ

Центр архітектури, дизайну та 

урбаністики “Порохова Вежа”,

https://loda.gov.ua/upravlinn

ya_arhitektury_mistobuduvan

nya_ta_infrastrukturnyh_proe

ktiv

с. Свірж, Замок

Агро-туристичний кластер 

“ГорбоГори”,

м. Пустомити, Україна, 

81100,

тел.: (067) 673-44-79

Департамент АПР Львівської 

обласної

державної адміністрації,

пр. В. Чорновола, 57,

м. Львів, Україна,

тел.: (032) 255-50-62,

e-mail: lviv_apk@ukr.net

м. Буськ,

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської обласної 

державної адміністрації,

Львівська область
пр. В. Чорновола, 57, м. 

Львів, Україна, 

тел.: (032) 255-50-62,

e-mail: lviv_apk@ukr.net

Громадська організація 

бджільництва;

Буська районна державна 

адміністрація Львівської 

області, 80500 м. Буськ,

тел.: (03264) 2-16-92

e-mail: buskrda@loda.gov.ua

с.Свірж,

Департамент архітектури та 

розвитку містобудування 

Львівської обласної 

державної адміністрації,

Літня архітектурна школа 

(резиденція) у Свірзькому 

замку

Свірзькому замку
НСАУ, Львівська обласна 

організація НСАУ,

з виставкою-вернісажем. 

Архітектурно-мистецькі ВНЗ 

України та за кордону

ГС “Замок Свірж” та інші,

https://loda.gov.ua/upravlinn

ya_arhitektury_mistobuduvan

nya_ta_infrastrukturnyh_proe

ktiv

м. Львів, Україна, серпень –

Українська асоціація 

підприємств водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

“Укрводоканалекологія”,

вул. Стрийська, 199, стадіон 

“Арена Львів”
вересень (уточнюється) вул. Механізаторів, 10,

м. Київ, Україна, 03035,

тел./факс: (044) 244-00-28,

ГОРБОГОРИ
с. Хоросно, Пустомитівський 

район
серпень

Фермерське господарства, 

сільськогосподарські 

кооперативи, 

сільськогосподарські 

підприємства, підприємства 

харчової промисловості

МЕДОВИЙ СПАС серпень Продукція бджільництва

ВИСТАВКА-ВЕРНІСАЖ У 

ПОРОХОВІЙ ВЕЖІ
серпень

ВОДА ТА ЕНЕРГІЯ

В рамках Форуму триватиме 

Виставка Інноваційних 

Технологій Water Pro, до 

участі у якій залучені 

підприємства і компанії, 

виробники і постачальники 

обладнання та устаткування 

для очищення природних і 

стічних вод, переробки та 

сортування відходів, засоби 

автоматизації технологічних 

процесів, економії 

енергоресурсів, 

транспортування води, 

новітніх (зелених) рішень для 

промисловості та 

домогосподарства
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e-mail: ukrvodokanal@ukr.net

Департамент екології та 

природних ресурсів 

Львівської обласної 

державної адміністрації,

вул. Стрийська, 98,

м. Львів, Україна, 79026,

тел./факс: (032) 238-73-83,

e-mail: envir@loda.gov.ua

м. Львів, Україна,
Громадська організація 

“Форум видавців”,

вул. Коперника, 17,
вул. Шота Руставелі, 7, м. 

Львів, Україна, 79005,

Львівський палац мистецтв
тел./факс: (0322) 76-46-96, 

76-41-52,

e-mail: 

bookforum@bookforum.com.

ua

м. Львів, Україна, ПрАТ “Гал-ЕКСПО”,

вул. Щирецька, 36,
вул. Володимира 

Винниченка, 30,

Виставковий центр “Південний-

ЕКСПО”
м. Львів, Україна, 79000,

тел.: (032) 297-06-27,

http://www.galexpo.com.ua/

e-mail: malta@galexpo.lviv.ua

Громадська організація 

“Спілка виноградарів та 

виноробів Львівщини”,

тел.: (098) 002-12-28

Департамент АПР Львівської 

обласної

державної адміністрації,

пр. В. Чорновола, 57,

м. Львів, Україна,

тел.: (032) 255-50-62,

e-mail: lviv_apk@ukr.net

АЛЬТЕРНАТИВНА 

ЕНЕРГЕТИКА
м. Львів, Україна, ПрАТ “Гал-ЕКСПО”,

В РАМКАХ ОСІННЬОГО 

БУДІВЕЛЬНОГО ФОРУМУ
вул. Щирецька, 36,

вул. Володимира 

Винниченка, 30,

Виставковий центр “Південний-

ЕКСПО”
м. Львів, Україна, 79000,

тел.: (032) 297-06-27,

http://www.galexpo.com.ua/

e-mail: malta@galexpo.lviv.ua

м. Львів, Україна, ПрАТ “Гал-ЕКСПО”,

вул. Коперника, 17,
вул. Володимира 

Винниченка, 30,

Палац мистецтв м. Львів, Україна, 79000,

тел.: (032) 297-06-27,

http://www.galexpo.com.ua/

e-mail: malta@galexpo.lviv.ua

26 BOOK FORUM 18 – 22 вересня

Міжнародний книжковий 

форум видавців, книжковий 

ярмарок, міжнародний 

літературний фестиваль

LVIV BIKE EXPO FORUM 27 – 29 вересня

Міжнародна веловиставка – 

масштабний захід, який 

об’єднає компанії-виробників 

та дистриб’юторів 

велосипедів і велосипедних 

аксесуарів в частині виставки 

та професіоналів і любителів 

велоіндустрії

ВОДА ТА ЕНЕРГІЯ

В рамках Форуму триватиме 

Виставка Інноваційних 

Технологій Water Pro, до 

участі у якій залучені 

підприємства і компанії, 

виробники і постачальники 

обладнання та устаткування 

для очищення природних і 

стічних вод, переробки та 

сортування відходів, засоби 

автоматизації технологічних 

процесів, економії 

енергоресурсів, 

транспортування води, 

новітніх (зелених) рішень для 

промисловості та 

домогосподарства

ЛЬВІВСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 

ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА 

ГОСТИННОСТІ

06 – 18 жовтня

Спеціалізована виставка 

“Континент розваг: Спорт-

Відпочинок-дозвілля”

ГАЛИЦЬКА ЛОЗА м. Львів, Україна вересень
Виноградарі та винороби, 

виробники сиру та пасічники

08 – 10 жовтня

Cпеціалізована виставка: 

будівництво, опалення, 

альтернативна енергетика
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м. Львів, Україна, ПрАТ “Гал-ЕКСПО”,

Міжнародна виставка: 

туристичні офіси світу; 

туристичні оператори та 

туристичні агенції; активний, 

пригодницький та 

екстремальний туризм; 

медичний туризм;

вул. Коперника, 17, Львівський 

Палац Мистецтв

вул. Володимира 

Винниченка, 30,

заклади розміщення 

відпочинку та оздоровлення; 

транспортні та авіа послуги; 

освіта за кордоном;

м. Львів, Україна, 79000,
страхування і банківські 

послуги;

тел.: (032) 297-06-28, 297-06-

27,
професійна туристична преса;

факс: (032) 297-17-56, консалтингові послуги

http://www.galexpo.com.ua/

е-mail: info@galexpo.lviv.ua

м. Львів, Україна, ТОВ “Експо-центр “Метеор”,

Виставка індустрії краси: 

перукарське мистецтво, 

нігтьова естетика, 

косметологія, візаж,

вул. Щирецька, 36, проспект О. Поля, 101, СПА та велнес послуги

Виставковий центр “Південний-

ЕКСПО”
Дніпро, Україна, 49000,

тел./факс: (0562) 357-357,

http://www.expometeor.com

e-mail: 

secretar@expometeor.com

м. Львів, Україна,

Департамент 

агропромислового розвитку 

Львівської обласної 

державної адміністрації,

парк ім. Івана Франка
пр. В. Чорновола, 57, м. 

Львів, Україна, 

тел.: (032) 255-50-62,

e-mail: lviv_apk@ukr.net

Львівська міська громадська 

організація “Екотерра”

79058, м. Львів, Україна,

тел.: (050) 430-76-23

e-mail: 

ecoterralviv@gmail.com

м. Львів, Україна, ПрАТ “Гал-ЕКСПО”,

вул. Щирецька, 36, Виставковий 

центр Південний ЕКСПО

вул. Володимира 

Винниченка, 30,

м. Львів, Україна, 79000,

тел.: (032) 297-06-28, 297-06-

27,

факс: (032) 297-17-56,

http://www.galexpo.com.ua/

е-mail: expo1@galexpo.lviv.ua

Департамент АПР Львівської 

обласної

ТУРЕКСПО 15 – 17 жовтня

ДЗЕРКАЛО МОДИ – 

ЛЬВІВ/осінь
жовтень

ЯРМАРОК ОРГАНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ
жовтень

Органічні та натуральні 

продукти

ЄВРО АГРО 19 – 21 листопада

Міжнародна агропромислова 

виставка: виробники 

сільськогосподарської 

техніки, засобів захисту 

рослин, мінеральних добрив 

ветпрепаратів, насіння
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державної адміністрації,

пр. В. Чорновола, 57,

м. Львів, Україна, 79020,

тел.: (032) 255-50-62,

e-mail: lviv_apk@ukr.net

м. Львів, Україна, ПрАТ “Гал-ЕКСПО”,

вул. Коперника, 17, Львівський 

Палац Мистецтв

вул. Володимира 

Винниченка, 30,

м. Львів, Україна, 79000,

тел.: (032) 297-06-27,

http://www.galexpo.com.ua/

e-mail: malta@galexpo.lviv.ua

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ:

с. Великі Сорочинці,
ТОВ “Сорочинський 

ярмарок”,

Миргородський район, вул. Гоголя, 20,

Полтавська область, Ярмаркова 

площа
м. Полтава, Україна, 36020,

тел.: (0532) 50-82-11, 50-82-

12, (05355) 3-38-90,

e-mail: sorochiny@ukr.net,

                  

sorochiny@gmail.com

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Рівне, Україна, 
Рівненська обласна 

державна адміністрація,

вул. Д. Галицького, 27 майдан Просвіти, 1,

м. Рівне, Україна, 33028,

тел.: (0362) 28-88-59, 28-75-

98, 

факс: (0362) 26-08-35, 28-99-

56, 

е-mail: roda@rv.gov.ua, 

gujkg@ukr.net, 

energozb_rivne@ukr.net

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Одеса, Україна,
ТОВ “Центр виставочних 

технологій”,

Міжнародна спеціалізована 

виставка. Проектування, 

будівництво, ремонт.

вул. Приморська, 6, пер. Сабанський, 1, офіс 3, Покрівля і ізоляція.

термінал Одеського морського 

торговельного порта
м. Одеса, Україна, 65014,

Будівельне обладнання, 

технології і техніка. 

Ландшафтна архітектура і 

дизайн. Інфраструктура 

курортів.

тел./факс: (048) 715-02-62, 

(048) 777-45-56,

Кераміка і сантехніка. 

Інтер'єр, декор, світло. 

Енергозберігаючі технології

                         (048) 777-57-

900,

http://expo-odessa.com

e-mail: nm@expo-

odessa.com.

м. Одеса, Україна,
ТОВ “Центр виставочних 

технологій”,

Міжнародна спеціалізована 

виставка. Котеджні 

поселення.

ДИТЯЧИЙ СВІТ 08 – 09 грудня

В рамках спеціалізованої 

виставки-ярмарку 

відбудеться презентація 

ДЮСШ, спортивних клубів, 

спортивних секцій, а також 

різноманітних форм 

відкритого дозвілля для дітей

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

ЄВРО АГРО 19 – 21 листопада

Міжнародна агропромислова 

виставка: виробники 

сільськогосподарської 

техніки, засобів захисту 

рослин, мінеральних добрив 

ветпрепаратів, насіння

СУЧАСНІСТЬ. 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. 

ТЕХНОЛОГІЇ

13 – 14 червня

Міжнародна спеціалізована 

виставка:керівники місцевих 

органів виконавчої влади та 

самоврядування, установи 

бюджетної сфери та 

організації житлово-

комунального господарства, 

голови (члени) ОСББ, ЖБК та 

населення (приватний 

сектор), суб’єкти 

господарювання, 

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

СОРОЧИНСЬКИЙ 

ЯРМАРОК

20 – 25 серпня Універсальна

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

ВАШ ДІМ, ОДЕСА 21 – 23 лютого

КОТТЕДЖ & ЛАНДШАФТ 21 – 23 лютого

mailto:lviv_apk@ukr.net
http://www.galexpo.com.ua/
mailto:malta@galexpo.lviv.ua
mailto:sorochiny@ukr.net
http://expo-odessa.com/


вул. Приморська, 6, пер. Сабанський, 1, офіс 3,
Будівництво будинків “під 

ключ”, заміська нерухомість.

термінал Одеського морського 

торговельного порта
м. Одеса, Україна, 65014, Будівельні матеріали.

тел./факс: (048) 715-02-62, 

(048) 777-45-56,

Водопостачання, опалення, 

каналізація. Ландшафтна 

архітектура і дизайн. 

Озеленення

                         (048) 777-57-

900,

http://expo-odessa.com

e-mail: nm@expo-

odessa.com.

м. Одеса, Україна,
ТОВ “Центр виставочних 

технологій”,

вул. Приморська, 6, пер. Сабанський, 1, офіс 3,

термінал Одеського морського 

торговельного порта
м. Одеса, Україна, 65014,

тел./факс: (048) 715-02-62, 

(048) 777-45-56,

                         (048) 777-57-

900,

http://expo-odessa.com

e-mail: nm@expo-

odessa.com.

м. Одеса, Україна,
Виставочний центр 

“Одеський дім”,

Архітектурно-будівельна 

виставка. Будівництво та 

архітектура. Будівельні та 

оздоблювані матеріали. 

вул. Приморська, 6, вул. Маразліївська, 7, офіс 1,

Альтернативні джерела 

енергії. Будівельна техніка, 

обладнання, інструмент.

Виставковий комплекс Одеського 

морського торговельного порта
м. Одеса, Україна,

Будівельні конструкції і 

матеріали

тел.: (048) 37-17-37,

www.expohome.com.ua 

e-mail: 

info@expohome.com.ua

м. Одеса, Україна,
ТОВ “Центр виставочних 

технологій”,

Спеціалізована виставка 

ресторанно-готельного 

бізнесу, дизайну та інтер'єру. 

Устаткування для оснащення 

готелей.

вул. Приморська, 6, пер. Сабанський, 1, офіс 3,
Устаткування для сфери 

харчування

термінал Одеського морського 

торговельного порта
м. Одеса, Україна, 65014,

тел./факс: (048) 716-55-28,

http://expo-odessa.com

e-mail: reklama@expo-

odessa.com

Департамент освіти Березівської 

райдержадміністрації,

Березівський районний 

центр фінансово-

статистичного моніторингу 

та навчально-методичного 

забезпечена закладів освіти,

вул. Грушевського, 5A, вул. Грушевського, 5A,

м. Березівка, Одеська обл. м. Березівка, Одеська обл.,

e-mail: 

mk.beresivski@gmail.com

Спеціалізована виставка 

ювелірних прикрас, 

годинників і подарунків

VIRA UKRAINE 14 – 17 березня

ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ 03 – 05 квітня

ЯРМАРОК ПЕДАГОГІЧНИХ 

ІДЕЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
11 квітня

Педагогічні працівники 

закладів загальної середньої 

освіти

КОТТЕДЖ & ЛАНДШАФТ 21 – 23 лютого

ЮВЕЛІРНИЙ САЛОН 07 – 10 березня 

http://expo-odessa.com/
http://expo-odessa.com/
http://www.expohome.com.ua/
mailto:info@expohome.com.ua
mailto:info@expohome.com.ua
http://expo-odessa.com/
mailto:mk.beresivski@gmail.com
mailto:mk.beresivski@gmail.com


м. Одеса, Україна,
Виставочний центр 

“Одеський дім”,
Виставка та шоу-програма.

вул. Приморська, 6, вул. Маразліївська, 7, офіс 1,

Весільні плаття і костюми, 

вечірнє вбрання, аксесуари, 

ювелірні і хутряні вироби, 

банкетне обслуговування, 

квіткові композиції тощо

Виставковий комплекс Одеського 

морського торговельного порта
м. Одеса, Україна,

тел.: (048) 37-17-37,

www.expohome.com.ua 

e-mail: 

info@expohome.com.ua

Біляївська районна 

державна адміністрація 

Одеської області,

http://bilyaivka-

rda.odessa.gov.ua/

ВИСТАВКА ІНТЕР-

ТРАНСПОРТ,
м. Одеса, Україна,

ТОВ “Центр виставочних 

технологій”,

Міжнародний тиждень з 

торгівлі та транспорту. 

Транспортна інфраструктура. 

Гідротехнічне будівництво. 

Склад. Будівництво 

елеваторних потужностей. 

Розвиток портової 

інфраструктури. Рухомий 

склад. Сучасні транспортні 

рішення.

ЕКСПОЗИЦІЯ 

ТРАНСПОРТНО-

ЛОГІСТИЧНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

ЗЕРНОВОГО РИНКУ

вул. Приморська, 6, пер. Сабанський, 1, офіс 3,
Комплексні логістичні 

послуги.

“АГРО-ЛОГІСТИКА”
термінал Одеського морського 

торговельного порта
м. Одеса, Україна, 65014, Технології. Фінансові послуги.

тел./факс: (048) 715-02-62, 

(048) 777-45-56,
Консалтинг

                         (048) 777-57-

900,

http://expo-odessa.com

e-mail: nm@expo-

odessa.com.

ДП “Адміністрація морських 

портів України” спільно з 

співорганізатором і медіа-

партнером – “Центром 

транспортних стратегій”,

проспект Перемоги, 14, м. 

Київ, Україна,

тел.: (044) 324-00-97, 

http://www.uspa.gov.ua/

вул. Ланжеронівська ,1, м. 

Одеса, Україна,

тел.: (048) 775-94-51,

e-mail: forum@uspa.gov.ua

ЯРМАРОК ПЕДАГОГІЧНИХ 

ІДЕЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
11 квітня

Педагогічні працівники 

закладів загальної середньої 

освіти

29 – 31 травня 

ФОРУМ УКРАЇНСЬКИХ 

ПОРТІВ
м. Одеса, Україна травень 

Ярмарок інвестиційних 

проектів в портах країни. 

Платформа для зустрічей з 

топ-менеджерами світової 

портової індустрії, 

інвесторами і банкірами для 

обговорення ключових 

тенденцій. Ярмарок 

інвестиційних проектів в 

українських портах 

ВЕСІЛЛЯ 19 – 21 квітня

МАСЛЕНА
м. Біляївка, Одеська область, біля 

будинку Культури, на площі
20 квітня

Ярмарок 

сільськогосподарських 

підприємств

http://www.expohome.com.ua/
mailto:info@expohome.com.ua
mailto:info@expohome.com.ua
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/
http://expo-odessa.com/
http://www.uspa.gov.ua/
mailto:forum@uspa.gov.ua


смт. Овідіполь, Одеська обл., 

Овідіпольський район, вул. 

Одеська, 19 А,

травень,
Овідіпольська районна філія 

Одеського 

Овідіпольська районна філія 

Одеського обласного центру 

зайнятості

липень
обласного центру 

зайнятості,

вул. Одеська, 19 А,

смт. Овідіполь, Одеська 

обл., 

Овідіпольський район, 

тел.: (04851) 3-25-07

15 червня,

Громадська організація 

“Клуб мисливців та рибалок 

“Караголь”,

14 грудня вул. Берегова, 12 А,

смт. Овідіполь, Одеська 

обл., 

Овідіпольський район 

,67801,

м. Одеса, Україна,
Виставочний центр 

“Одеський дім”,

вул. Приморська, 6, вул. Маразліївська, 7, офіс 1,

Виставковий комплекс Одеського 

морського торговельного порта
м. Одеса, Україна,

тел.: (048) 37-17-37,

www.expohome.com.ua 

e-mail: 

info@expohome.com.ua

Біляївська районна 

державна адміністрація 

Одеської області,

http://bilyaivka-

rda.odessa.gov.ua/

с. Ясенове Перше,
Любашівська районна 

державна адміністрація,

Одеська область, Любашівський 

район, 

66502, Одеська область, 

Любашівський район, смт. 

Любашівка, вул. 

Володимира Князя, 124, 

вул. Кодимська, 9, тел.: (0264) 2-11- 39,

етно-еко-агро-садиба “Медові 

роси”
e-mail: kulturaluba@ukr.net

Контактна особа: Гайдайчук 

Алла Леонідівна

Біляївська районна 

державна адміністрація 

Одеської області,

http://bilyaivka-

rda.odessa.gov.ua/

м. Одеса, Україна,
ТОВ “Центр виставочних 

технологій”,

вул. Приморська, 6, пер. Сабанський, 1, офіс 3,

термінал Одеського морського 

торговельного порта
м. Одеса, Україна, 65014,

тел./факс: (048) 716-55-28,

http://expo-odessa.com

e-mail: avto@expo-

odessa.com

ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ Актуальні вакансії

ДЕНЬ ПОЛЯ с. Маринівка, Одеська область 07 червня

Ярмарок 

сільськогосподарських 

підприємств

МЕДОВІ РОСИ 17 серпня 
Жителі Любашівщини та 

сусідніх районів, областей

ВИСТАВКА-ЯРМАРОК 

ГОЛУБІВ, ДЕКОРАТИВНИХ 

ПТАХІВ ТА ТВАРИН

смт. Овідіполь, Одеська обл., 

Овідіпольський район, площа 

Овідія

Виставка-ярмарок голубів, 

декоративних птахів та 

тварин, власники птахів та 

тварин

ОСВІТА, ПІДГОТОВКА ТА 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

МОРЯКІВ

05 – 06 червня

Виставка і конференція – 

навчання, тренування та 

працевлаштування моряків

ЯРМАРОК ДО ДНЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ
м. Біляївка, на площі 17, 22 серпня

Ярмарок 

сільськогосподарських 

підприємств

ЕНЕРГОСФЕРА 11 – 13 вересня 

Спеціалізована виставка 

енергозберігаючих 

технологій. 

Енергоефективність. 

Енергозбереження. 

Альтернативна енергетика

http://www.expohome.com.ua/
mailto:info@expohome.com.ua
mailto:info@expohome.com.ua
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/
mailto:kulturaluba@ukr.net
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/
http://expo-odessa.com/


м. Одеса, Україна,
ТОВ “Центр виставочних 

технологій”,

Спеціалізована виставка 

електроенергетичної галузі.

вул. Приморська, 6, пер. Сабанський, 1, офіс 3,
Промислова і 

мікроелектроніка.

термінал Одеського морського 

торговельного порта
м. Одеса, Україна, 65014,

Перетворювачі, контролери, 

реле, таймери, лічильники. 

Електродвигуни, генератори, 

трансформатори.

тел./факс: (048) 716-55-28,

Електровстановлювальне 

обладнання, вимикачі і 

розетки.

http://expo-odessa.com
Світлотехнічні прилади та 

сигнальна арматура

e-mail: reklama@expo-

odessa.com

Біляївська районна 

державна адміністрація 

Одеської області,

http://bilyaivka-

rda.odessa.gov.ua/

cмт. Любашівка, 
Любашівська районна 

державна адміністрація,

Траса Е 95 (Київ – Одеса), 308 км.

66502, Одеська область, 

Любашівський район, смт. 

Любашівка, вул. 

Володимира Князя, 124, 

тел.: (0264) 2-11- 39,

e-mail: kulturaluba@ukr.net

Контактна особа: Гайдайчук 

Алла Леонідівна

Біляївська районна 

державна адміністрація 

Одеської області,

http://bilyaivka-

rda.odessa.gov.ua/

Одеська обласна наукова 

універсальна бібліотека

імені М.С. Грушевського,

м. Одеса, 65045, вул. 

Троїцька, 49/51,

тел.: (048) 722-50-69

Відділ культури 

Великомихайлівської 

районної державної 

адміністрації,

Фестиваль-виставка майстрів 

декоративно-прикладного 

образотворчого та 

ужиткового мистецтва.

вул. Центральна, 123,

Популяризація народної 

творчості серед населення. 

Навчальні 

смт. Велика Михайлівка, 

Одеська обл., 67100
майстер-класи

тел.: (04859) 4-00-52, 2-14-

61,

е-mail: cultura@v-

myhailivka.odessa.gov.ua, 

                    roktur@ukr.net

ЕЛЕКТРОНІКА І 

ЕНЕРГЕТИКА
11 – 13 вересня 

ЯРМАРОК ДО ДНЯ МІСТА м. Біляївка, на площі 21, 28 вересня

Ярмарок 

сільськогосподарських 

підприємств

БЕЗМЕЖНІСТЬ 

УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ

cмт. Любашівка. Любашівський 

районний Будинок культури, 

Любашівська центральна 

районна бібліотека, Любашівська 

дитяча музична школа

Друга половина жовтня Фестиваль української книги

МИСТЕЦЬКА СКАРБНИЦЯ 

РІДНОГО КРАЮ

Одеська обл., 

Великомихайлівський район, с. 

Соше-Острівське

жовтень

НОВИЙ ЛЮБАШІВСЬКИЙ 

БАЗАР
29 вересня 

Виробники вітчизняної 

продукції

ОСІННІЙ ЯРМАРОК м. Біляївка, на площі 05, 19 жовтня

Ярмарок 

сільськогосподарських 

підприємств

http://expo-odessa.com/
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/
mailto:kulturaluba@ukr.net
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/
mailto:cultura@v-myhailivka.odessa.gov.ua
mailto:cultura@v-myhailivka.odessa.gov.ua


м. Одеса, Україна,
Виставочний центр 

“Одеський дім”,

Архітектурно-будівельна 

виставка. Будівництво та 

архітектура. Будівельні та 

оздоблювані матеріали. 

Системи інженерного 

забезпечення будівель і 

споруд.

вул. Приморська, 6, вул. Маразліївська, 7, офіс 1, Енергозберігаючі технології. 

Виставковий комплекс Одеського 

морського торговельного порта
м. Одеса, Україна, Дизайн інтер'єру

тел.: (048) 37-17-37,

www.expohome.com.ua 

e-mail: 

info@expohome.com.ua

Біляївська районна 

державна адміністрація 

Одеської області,

http://bilyaivka-

rda.odessa.gov.ua/

м. Одеса, Україна,
Виставочний центр 

“Одеський дім”,
Професійна косметика.

вул. Приморська, 6, вул. Маразліївська, 7, офіс 1,

Декоративна косметика. 

Обладнання, інструменти і 

аксесуари для салонів краси

Виставковий комплекс Одеського 

морського торговельного порта
м. Одеса, Україна,

тел.: (048) 37-17-37,

www.expohome.com.ua 

e-mail: 

info@expohome.com.ua

м. Одеса, Україна,
ТОВ “Центр виставочних 

технологій”,

Спеціалізована виставка 

Вирощування зернових 

культур

вул. Приморська, 6, пер. Сабанський, 1, офіс 3,

Засоби механізації, 

приймання і транспортування 

зерна

термінал Одеського морського 

торговельного порта
м. Одеса, Україна, 65014,

Виробництво і переробка 

зернових і олійних культур

тел./факс: (048) 715-02-62, 

(048) 777-45-56,

Сільськогосподар-ська 

техніка

                         (048) 777-57-

900,
Тваринництво

http://expo-odessa.com

e-mail: nm@expo-

odessa.com.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Суми, Україна,

Управління житлово-

комунального господарства,  

енергозбереження та 

паливно-енергетичного 

комплексу Сумської 

обласної державної 

адміністрації, 

вул. Іллінська, 7А, пл. Незалежності, 2,

ВЦ “Іллінський” м. Суми, Україна, 40000,

тел.: (0542) 63-13-40, 61-10-

78

e-mail: 

sumyugkhoda@gmail.com

Ярмарок 

сільськогосподарських 

підприємств

STYLE&BEAUTY 14 – 16 листопада

АГРО-СФЕРА 20 – 22 листопада 

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення

ОДЕСЬКИЙ ДІМ 24 – 27 жовтня

ЯРМАРОК ДО ДНЯ 

ПРАЦІВНИКА СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА

м. Біляївка, на площі 09, 16 листопада

Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 18 лютого

Міжнародна виставка-

конференціяза участю 

провідних вітчизняних (у 

тому числі місцевих) та 

європейських виробників та 

розробників енергоощадних 

та енергоефективного 

обладнання, альтернативних 

видів палива з 

відновлювальних джерел, 

технологій тощо

http://www.expohome.com.ua/
mailto:info@expohome.com.ua
mailto:info@expohome.com.ua
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/
http://bilyaivka-rda.odessa.gov.ua/
http://www.expohome.com.ua/
mailto:info@expohome.com.ua
mailto:info@expohome.com.ua
http://expo-odessa.com/
mailto:sumyugkhoda@gmail.com
mailto:sumyugkhoda@gmail.com


м. Суми, Україна, 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної 

державної адміністрації,

вул. Засумська, 2
вул. Прокоф’єва,38, м. Суми, 

Україна, 

тел./факс: (0542) 36-10-97, 

36-22-62,

e-mail: osvita@sm.gov.ua

м. Суми, Україна,
Сумська торгово-

промислова палата,

вул. Іллінська, 7А,
м. Суми, Україна, вул. 

Іллінська, 7,

ВЦ “Іллінський” тел.: (0542) 77-07-67

Конотопський район, Сумська 

область,

Сумська дослідна станція 

садівництва 

с. Малий Самбір,

Інституту садівництва 

Національної академії 

аграрних наук України, 

вул. Центральна 1а, вул. Центральна, 1а,

с. Малий Самбір, Сумська 

область,

Конотопський район,

тел.: (05447) 6-34-45, 5-81-

10, 

м. Глухів, Глухівська міська рада,

Сквер Бортнянського та 

Березовського
вул. Шевченка, 6, м. Глухів,

тел.: (05444) 2-51-82

м. Суми, Україна, 40000

Відділ промоції та туризму 

Сумської обласної 

державної адміністрації,

Міжнародний бізнес-форум 

та виставка:

Конгрес-центр СумДУ,
вул. Кузнечна, 2, м. Суми, 

Україна, 40000,

туристичний потенціал 

районів і міст Сумської 

області

вул. Покровська, 9/1 тел.: (0542) 77-06-02,

е-mail: tourism@sm.gov.ua

Зноб-Новгородська об’єднана територіальна громада,

Середина-Будська районна державна адміністрація,

м. Середина-Буда,

вул. Центральна, 25,

тел.: (05451) 7-13-54,

e-mail: sbudarda@ukrpost.ua

м. Конотоп, Конотопська міська рада,

вул. Богдана Хмельницького, 24,
приватні підприємці м. 

Конотоп,

Міський будинок культури вул. Миру, 8 м. Конотоп,

тел.: (05447) 2-30-26

м. Ромни, на центральних 

вулицях – Соборній, бульварі 

Шевченка на території міського 

парку культури та відпочинку

Роменська міська рада,

ім. Т.Г. Шевченка
м. Ромни, Бульвар 

Шевченка, 2,

тел.: (05248) 2-15-83

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Тернопіль, Україна,
Управління культури 

Тернопільської обласної

Театральний майдан державної адміністрації,

м. Тернопіль, Україна, 

46001,

б-рТ.Шевченка, 6,

тел./факс: (0352) 52-31-80,

e-mail: 

mail@culture.te.gov.ua

СЛОБОЖАНСЬКИЙ МІСТ-

SUMY INVEST BRIDGE
травень

Міжнародний бізнес-

форум:розширення, 

поглиблення, зміцнення 

ділових зв’язків на 

національному та 

міжнародному рівнях

ВІНШУЄМО СУНИЦЮ – 

ПЕРШУ ЯГОДУ-ЦАРИЦЮ
08 червня

Суничний ярмарок першої 

ягоди:майстер-класи, 

навчальні семінари, 

дегустація ягід, купівля-

продаж свіжозібраної суниці, 

концертна програма, 

спортивні змагання

ЯРМАРОК РОБІТНИЧИХ 

ПРОФЕСІЙ
травень

Заклади професійної 

(професійно-технічної) освіти

КОНОТОПСЬКА СОТНЯ вересень

Універсальна виставка-

ярмарок:презентація малого 

та середнього бізнесу, 

представлення 

товаровиробниками м. 

ІЛЛІНСЬКИЙ ЯРМАРОК 18 вересня

Ярмарок з реалізації 

продовольчих, промислових 

товарів, 

сільськогосподарської 

продукції та послуг, 

демонстрації можливостей 

підприємств, укріплення 

існуючих та налагодження 

ЛЬОН-ФЕСТ червень
Виставка льняних виробів та 

вишиванок

СУМЩИНА ТУРИСТИЧНА червень

ДИКИЙ МЕД

смт. Зноб-Новгородське, 

Середино-Будський район, 

галявина біля озера

17 серпня

Майстер-класи, виставка-

презентація екологічно 

чистого меду з лісів та 

природних луків полісся 

Сумщини, дегустація 

продукції бджільництва, 

концертна програма

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

НОВА РАДІСТЬ СТАЛА 20 січня

Обласне свято зимового 

календарнообрядового 

фольклору

mailto:osvita@sm.gov.ua
mailto:sbudarda@ukrpost.ua
mailto:mail@culture.te.gov.ua
mailto:mail@culture.te.gov.ua


Тернопільський обласний 

методичний центр народної 

творчості,

м. Тернопіль, Україна, 

46008,

вул. Медова, 3,

тел./факс: (0352) 25-28-75,

e-mail: 

ternopil_omcnt@ukr.net

Тернопільська міська рада, 

Тернопільський 

інформаційний туристичний 

центр, 

вул. Грушевського, 2,

м. Тернопіль, Україна,

тел.: (0352) 52-07-20

Тернопільська обласна 

державна адміністрація,

Управління міжнародного 

співробітництва та 

фандрайзингу обласної 

державної адміністрації,

м. Тернопіль, Україна, 

46001,

вул. Грушевського, 8,

тел.: (0352) 52-08-65,

e-mail: 

internationalrelations.te@gm

ail.com

м. Тернопіль, Україна,
Управління культури 

Тернопільської обласної

парк відпочинку державної адміністрації,

ім. Т.Г. Шевченка
м. Тернопіль, Україна, 

46001,

б-р Т.Шевченка, 6,

тел./факс: (0352) 52-31-80,

e-mail: 

mail@culture.te.gov.ua

Тернопільський обласний 

методичний центр народної 

творчості,

м. Тернопіль, Україна, 

46008,

вул. Медова, 3,

тел./факс: (0352) 25-28-75,

e-mail: 

ternopil_omcnt@ukr.net

м. Монастириська, 
Управління культури 

Тернопільської обласної

Монастириський район, 

Тернопільська обл.,
державної адміністрації,

Урочище Бичова
м. Тернопіль, Україна, 

46001,

б-р Т.Шевченка, 6,

тел./факс: (0352) 52-31-80,

e-mail: 

mail@culture.te.gov.ua

Тернопільський обласний 

методичний центр народної 

творчості,

м. Тернопіль, Україна, 

46008,

вул. Медова, 3,

тел./факс: (0352) 25-28-75,

e-mail: 

ternopil_omcnt@ukr.net

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 

ТУРИСТИЧНИЙ ФОРУМ
м. Тернопіль, Україна березень Внутрішній туризм

ТЕРНОПІЛЬЩИНА INVEST м. Тернопіль, Україна 23 травня
Міжнародний інвестиційний 

форум

НОВА РАДІСТЬ СТАЛА 20 січня

Обласне свято зимового 

календарнообрядового 

фольклору

ТЕРНОПІЛЬСЬКІ ОБЕРЕГИ 15 – 16 червня

Регіональний фестиваль 

народних ремесел, 

фольклору та хореографії

ДЗВОНИ ЛЕМКІВЩИНИ 03 – 05 серпня
Міжнародний фестиваль 

лемківської культури

mailto:ternopil_omcnt@ukr.net
mailto:ternopil_omcnt@ukr.net
mailto:mail@culture.te.gov.ua
mailto:mail@culture.te.gov.ua
mailto:ternopil_omcnt@ukr.net
mailto:ternopil_omcnt@ukr.net
mailto:mail@culture.te.gov.ua
mailto:mail@culture.te.gov.ua
mailto:ternopil_omcnt@ukr.net
mailto:ternopil_omcnt@ukr.net


Відділ культури, туризму, 

національностей та релігій 

Монастириської районної 

державної адміністрації,

м. Монастириська, 

Монастириський район, 

Тернопільська обл.,48300,

вул. Шкільна, 2,

тел./факс: (03555) 2-13-93,

e-mail: 

viddilkultmonast@ukr.net

м. Борщів,
Управління культури 

Тернопільської обласної

Борщівський 

район,Тернопільська обл.,
державної адміністрації,

Площа Свободи
м. Тернопіль, Україна, 

46001,

б-р Т.Шевченка, 6,

тел./факс: (0352) 52-31-80,

e-mail: 

mail@culture.te.gov.ua

Тернопільський обласний 

методичний центр народної 

творчості,

м. Тернопіль, Україна, 

46008,

вул. Медова, 3,

тел./факс: (0352) 25-28-75,

e-mail: 

ternopil_omcnt@ukr.net

Відділ культури, туризму, 

національностей та релігій 

Борщівської районної 

державної адміністрації,

м. Борщів,Борщівський 

район, 

Тернопільська обл., 48702,

вул. Грушевського, 2-А,

тел.: (03541) 2-10-30,

e-mail: 

02230425@mail.gov.ua

м. Тернопіль, Україна, 
Відділ туризму 

Тернопільської обласної

Народний дім “Перемога” державної адміністрації,

м. Тернопіль, Україна, 

46001,

вул. Грушевського, 8,

тел.: (0352) 43-00-35

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна виставка

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,
творів мистецтва: живопис, 

графіка, скульптура

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

БОРЩІВСЬКА 

ВИШИВАНКА
14 – 15 вересня

Всеукраїнський 

фольклорномистецький 

фестиваль

ТУРИСТИЧНИЙФОРУМ 

ТЕРНОПІЛЛЯ
грудень Туристичний потенціал краю

ДЗВОНИ ЛЕМКІВЩИНИ 03 – 05 серпня
Міжнародний фестиваль 

лемківської культури

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

АРТГАЛЕРА 11 – 20 січня

mailto:viddilkultmonast@ukr.net
mailto:viddilkultmonast@ukr.net
mailto:mail@culture.te.gov.ua
mailto:mail@culture.te.gov.ua
mailto:ternopil_omcnt@ukr.net
mailto:ternopil_omcnt@ukr.net
mailto:02230425@mail.gov.ua
mailto:02230425@mail.gov.ua
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua


м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: Одяг та 

взуття. Шкіргалантерея. 

Хутряні вироби. Трикотаж

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

Вінницька обл.,

Відділ культури і туризму 

Крижопільської районної 

державної адміністрації,

смт. Крижопіль, тел.: (04340) 2-14-70,

вул. Соборна 1, площа біля 

Крижопільського районного 

будинку культури

e-mail: krz_vkt@vin.gov.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: Одяг та 

взуття. Шкіргалантерея. 

Хутряні вироби. Трикотаж

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна 

спеціалізована

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: Насіння. 

Саджанці. Засоби захисту 

рослин та боротьби зі 

шкідниками. Мала 

механізація та інвентар. 

Добрива

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна 

спеціалізована

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,
виставка-ярмарок: Продукти. 

Напої. ПродМаш. ПродПак

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна, 27 лютого –

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, 02 березня вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: верхній 

одяг. Білизна. Трикотажні 

вироби. Взуття. 

Шкіргалантерея. Капелюшки. 

Косметика. Парфуми. 

Біжутерія. Сувеніри

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

Виставка виробів майстрів 

народної творчості 

Крижополя

МОДНИЙ САЛОН 06 – 09 лютого

АРТГАЛЕРА 11 – 20 січня

ПРИСАДИБНЕ 

ГОСПОДАРСТВО
13 – 16 лютого

ПРОДІНДУСТРІЯ 20 – 22 лютого

ДЛЯ ЖІНОК – ВСЕ!

ЗИМОВИЙ РОЗПРОДАЖ 23 – 26 січня

РІЗДВЯНЕ ДИВО січень
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http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: сезонний 

одяг. Взуття. Шкіргалантерея. 

Трикотажні вироби. Білизна. 

Панчохи, шкарпетки. 

Текстильні вироби для дому. 

Текстильна галантерея

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна 

спеціалізована

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: саджанці, 

насіння, посадковий 

матеріал.

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

Горщикові та декоративні 

рослини.

http://expo.vn.ua/ua/
Засоби захисту рослин та 

боротьби зі шкідниками.

е-mail: expo@cci.vn.ua
Ландшафтний дизайн. 

Інвентар. Інструмент

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: сезонний 

одяг. Взуття. Шкіргалантерея. 

Трикотажні вироби. Білизна. 

Панчохи, шкарпетки. 

Текстильні вироби для дому. 

Текстильна галантерея

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна 

спеціалізована

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: саджанці, 

насіння, посадковий 

матеріал.

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

Горщикові та декоративні 

рослини.

http://expo.vn.ua/ua/

Засоби захисту рослин та 

боротьби зі шкідниками. 

Ландшафтний дизайн. 

Інвентар. Інструмент

ДЛЯ ЖІНОК – ВСЕ!

СТИЛЬ. ОДЯГ 06 – 09 березня

КВІТУЧИЙ САД 03 – 06 квітня

ЕНЕРГО-СПОЖИВАННЯ. 

ЕНЕРГО-ЗБЕРЕЖЕННЯ
13 – 15 березня

Міжрегіональна 

спеціалізована виставка: 

технології та обладнання 

водо-, тепло- та електро-

споживання. Системи 

вентиляції, кондиціювання, 

освітлення. Енергоефективні 

та ресурсозберігаючі 

технології та обладнання. 

Прилади і системи обліку 

ВЕСНЯНИЙ САД 20 – 23 березня

ВЕСНЯНИЙ СИЛУЕТ 27 – 30 березня
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е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68, виставка-ярмарок:

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

авторські колекції. Аксесуари 

та прикраси. Трикотажні 

вироби. Повсякденний одяг. 

Білизна.

http://expo.vn.ua/ua/

Корсетні вироби. Взуття. 

Панчохи, шкарпетки. 

Шкіргалантерея

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Товари харчової та 

переробної промисловості.

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68, Товари легкої промисловості.

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,
Великодні сувеніри

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна, травень 

Департамент освіти і науки 

Вінницької обласної 

державної адміністрації

Популяризація творчих 

технічних ідей, пропаганда 

досягнень учнівських 

колективів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти з науково-

технічної, пошуково-

конструкторської, 

дослідницької і 

винахідницької діяльності; 

Європейська площа (один день)
Вінницький державний 

центр естетичного 

здійснення 

профорієнтаційної роботи 

серед учнів шкіл

виховання учнів професійно-

технічних 

м. Вінниці та Вінницької 

області

навчальних закладів,

м. Вінниця, вул. М. Оводова, 

33,

тел.: (0432) 61-03-47,

e-mail: upr_osvit@vin.gov.ua

м. Вінниця, Україна,
Вінницький обласний 

художній музей, 

Обласний фестиваль-

ярмарок: традиційного 

народного мистецтва в 

рамках заходів до Дня 

Європи.

вул. Соборна, 21, обласний 

художній музей

м. Вінниця, Україна, вул. 

Соборна, 21, 
Народні майстри Вінниччини

тел.: (0432) 56-28-73,

e-mail: safferott@bigmir.net

КВІТУЧИЙ САД 03 – 06 квітня

БУДМАРКЕТ 10 – 12 квітня

Міжрегіональна 

спеціалізована виставка: 

проектування, будівництво. 

Будівельні та оздоблювальні 

матеріали. Покрівля. Ізоляція. 

Вікна, двері, ворота. 

Інструмент. Інтер’єр

УКРАЇНСЬКА МОДА 

(ВЕСНА)
17 – 20 квітня

ВЕЛИКОДНІЙ ЯРМАРОК 24 – 26 квітня

ТВОРЧА МОЛОДЬ 

ВІННИЧЧИНИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ ЯРМАРОК травень

mailto:expo@cci.vn.ua
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http://expo.vn.ua/ua/
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м. Вінниця, Україна, Хмельницьке 

шосе, 7, фойє обласної філармонії 

Вінницький обласний центр 

народної творчості,

ім. М.Д. Леонтовича
м. Вінниця, вул. Архітектора 

Артинова, 33,

тел.: (0432) 67-31-57,

e-mail: vin_ocnt@ukr.net, 

ocnt_bux@ukr.net

ВІДПОЧИНОК. м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

КРАСА. вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: послуги 

туристичних фірм. 

Спортивний інвентар. 

Знаряддя для активного 

відпочинку. Сезонний одяг. 

Взуття. Шкіргалантерея. 

Косметика, парфуми. 

Лікувальні та косметичні 

засоби

ЗДОРОВ'Я
Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

Вінницька обл.,

Відділ культури і туризму 

Крижопільської районної 

державної адміністрації,

смт. Крижопіль, тел.: (04340) 2-14-70,

вул. Соборна 1, площа біля 

Крижопільського районного 

будинку культури

е-mail: krz_vkt@vin.gov.ua

м. Вінниця, Україна, 29 травня –

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, 01 червня вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: сезонний 

одяг. Взуття. Шкіргалантерея. 

Товари для літнього 

відпочинку. Головні убори. 

Трикотажні вироби. Білизна. 

Корсетні вироби

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: сезонний 

одяг. Взуття. Шкіргалантерея. 

Товари для літнього 

відпочинку. Головні убори. 

Трикотажні вироби. Білизна. 

Корсетні вироби

Всеукраїнська виставка: 

народні майстри України

15 – 18 травня

ПОДІЛЬСЬКИЙ ЯРМАРОК 22 – 24 травня

Регіональна виставка-

ярмарок: продукти 

харчування, напої, 

кондитерські вироби

ПАСХАЛЬНА РАДІСТЬ травень

Виставка виробів майстрів 

народної творчості 

Крижополя

ВЕЛИКОДНЯ ПИСАНКА 02 – 03 травня

СТИЛЬ. ЛІТО

ЛІТНІЙ КАЛЕЙДОСКОП 05 – 08 червня

http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
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http://expo.vn.ua/ua/
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Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

Вінницька обл.,

Крижопільська районна 

державна адміністрація, 

відділ культури і туризму 

Крижопільської районної 

державної адміністрації, 

смт. Крижопіль, парк культури та 

відпочинку, площа біля фонтану
тел.: (04340) 2-14-70,

е-mail: krz_vkt@vin.gov.ua

м. Вінниця, Україна, 

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: все для 

дітей, школярів, молоді та 

студентів

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

Вінницька обл., 

Крижопільська районна 

державна адміністрація, 

відділ культури і туризму 

Крижопільської районної 

державної адміністрації, 

смт. Крижопіль, тел.: (04340) 2-14-70,

вул. Соборна 1, площа біля 

Крижопільського районного 

будинку культури

е-mail: krz_vkt@vin.gov.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна 

спеціалізована

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: сезонний 

одяг. Взуття. Шкіргалантерея. 

Трикотажні вироби. Білизна. 

Панчохи, шкарпетки. 

Текстильні вироби для дому. 

Текстильна галантерея

ПОДІЛЬСЬКІ ТОВАРИ червень

Виставка виробів місцевих 

майстрів народної творчості  

та майстрів з різни куточків 

України

ВИСТАВКА ТВОРІВ 

МИСТЕЦТВА
04 – 14 липня

Роботи митців Поділля: 

живопис, графіка, скульптура

ЛІТНІЙ КАЛЕЙДОСКОП 05 – 08 червня

ПОДІЛЬСЬКИЙ ЯРМАРОК 12 – 14 червня

Регіональна виставка-

ярмарок: продукти 

харчування, напої, 

кондитерські вироби

СВІТ МОЛОДІ ТА 

ДИТИНСТВА
14 – 17 серпня

ВИСТАВКА НАРОДНОЇ 

ТВОРЧОСТІ З НАГОДИ 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

серпень

Виставка виробів майстрів 

народної творчості 

Крижополя та сільських 

територіальних громад 

району

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. ТЕКСТИЛЬ 28 – 31 серпня
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Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: одяг та 

взуття. Шкіргалантерея. 

Косметика, парфуми, 

біжутерія

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: сезонний 

одяг. Взуття. Аксесуари та 

прикраси.

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

Повсякденний одяг. Білизна. 

Корсетні вироби. Капелюшки, 

парасольки. Косметика, 

парфуми

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

ДАЧА. САД. м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна 

спеціалізована

ГОРОД. вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: Саджанці. 

Насіння. Посадковий 

матеріал.

ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН
Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

Горщикові та декоративні 

рослини, фітодизайн

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: сезонний 

одяг. Взуття. Аксесуари та 

прикраси

ПОДІЛЬСЬКИЙ ЯРМАРОК 04 – 06 вересня

Регіональна виставка-

ярмарок: продукти 

харчування, напої, 

кондитерські вироби

ОСІННІЙ ВЕРНІСАЖ 11 – 14 вересня

СУЧАСНИЙ ДІМ 18 – 20 вересня

Міжрегіональна 

спеціалізована виставка: 

технології та послуги по 

будівництву і ремонту. 

Будівельні, покрівельні та 

лакофарбові матеріали. Вікна, 

двері. Опалення, 

кондиціювання, сантехніка. 

Деталі інтер'єру, освітлення, 

декорування. Нерухомість, 

ОДЯГ. ВЗУТТЯ. ТЕКСТИЛЬ 28 – 31 серпня

МОДНИЙ САЛОН 25 – 28 вересня

02 – 05 жовтня

УКРАЇНСЬКА МОДА 

(ОСІНЬ)
09 – 12 жовтня

http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua


Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

Повсякденний одяг. Білизна. 

Корсетні вироби. Капелюшки, 

парасольки. Косметика, 

парфуми

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна 

спеціалізована

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: Саджанці. 

Насіння. Посадковий 

матеріал. Горщикові та 

декоративні рослини, 

фітодизайн. Благоустрій та 

озеленення територій. Засоби 

захисту рослин та боротьби зі 

шкідниками. Мала 

механізація та інвентар

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,
Вінницький обласний центр 

народної творчості,

вул. Соборна, 19, приміщення 

Вінницького обласного 

краєзнавчого музею

м. Вінниця вул. Архітектора 

Артинова, 33,

тел.: (0432) 67-31-57,

e-mail: vin_ocnt@ukr.net

              ocnt_bux@ukr.net

м. Вінниця, Україна, 30 жовтня –

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна 

спеціалізована

вул. Соборна, 68, 02 листопада вул. Соборна, 68,
виставка-ярмарок: шкіряний 

одяг. Взуття. Хутряні вироби

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

ПОДІЛЬСЬКИЙ ЯРМАРОК 23 – 25 жовтня

Регіональна виставка-

ярмарок: продукти 

харчування, напої, 

кондитерські вироби

ОБЛАСНА ВИСТАВКА  

ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА 

ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО 

МИСТЕЦТВА

жовтень Народні майстри Вінниччини

УКРАЇНСЬКА МОДА 

(ОСІНЬ)
09 – 12 жовтня

ОСІННІЙ САД 16 – 19 жовтня

СВІТ ХУТРА ТА ШКІРИ

МЕБЛІ. ІНТЕР’ЄР. 

ДЕРЕВООБРОБКА
06 – 08 листопада

Міжрегіональна 

спеціалізована виставка: 

меблі для житлових 

приміщень та офісів. 

Проектування та дизайн 

меблів і інтер'єрів, 

декоративні елементи. 

Фурнітура. Деревообробне 

обладнання та інструмент

http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
mailto:vin_ocnt@ukr.net
mailto:ocnt_bux@ukr.net
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua


м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: сезонний 

одяг. Взуття. Аксесуари та 

прикраси

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

Повсякденний одяг. Білизна. 

Корсетні вироби. Капелюшки, 

парасольки. Косметика, 

парфуми

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Громадська організація 

молоді з обмеженими 

фізичними можливостями 

“Гармонія”,

вул. Соборна, 68, м. Вінниця, Україна, 21007,

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати
вул. Винниченка, 5,

тел.: (0432) 50-75-10

е-mail: edelves2003@ukr.net-

загальна, 

vin.ngo.harmony@gmail.сom - 

для міжнародної співпраці

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: продукти 

харчування, напої, 

кондитерські вироби. 

Подарунки. Ялинки та 

ялинкові прикраси. 

Піротехніка. Одяг

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: 

подарунки. Ялинки та 

ялинкові прикраси. 

Піротехніка. Одяг. Взуття. 

Трикотажні вироби.

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

Шкіргалантерея. Товари для 

зимового відпочинку. 

Косметика, парфуми

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

ПОДІЛЬСЬКИЙ ЯРМАРОК 20 – 22 листопада

Регіональна виставка-

ярмарок: продукти 

харчування, напої, 

кондитерські вироби

ДУШЕЮ СТВОРЕНА КРАСА 06 – 09 грудня

Виставка-ярмарок: 

громадські організації людей 

з інвалідністю, заклади 

соціальної сфери, центри 

реабілітації людей з 

інвалідністю

ЗИМОВІ ОБНОВИ 13 – 16 листопада

НОВОРІЧНИЙ ЯРМАРОК 11 – 14 грудня

РІЗДВЯНІ ПОДАРУНКИ 18 – 21 грудня

http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
mailto:edelves2003@ukr.net-загальна
mailto:edelves2003@ukr.net-загальна
mailto:vin.ngo.harmony@gmail
mailto:vin.ngo.harmony@gmail
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua


м. Вінниця, Україна,

Експоцентр Вінницької 

торгово-промислової 

палати, Україна, м. Вінниця, 

21050, 

Міжрегіональна універсальна

вул. Соборна, 68, вул. Соборна, 68,

виставка-ярмарок: продукти 

харчування, напої, 

кондитерські вироби. 

Подарунки. Ялинки та 

ялинкові прикраси. 

Піротехніка. Одяг. Взуття. 

Трикотажні вироби. 

Шкіргалантерея. Біжутерія

Експоцентр Вінницької торгово-

промислової палати

тел./факс: (0432) 52-59-52, 

(067) 726-21-22,

http://expo.vn.ua/ua/

е-mail: expo@cci.vn.ua

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ:

МЕДОВИЙ м. Володимир-Волинський, 

Виконавчий комітет 

Володимир-Волинської 

міської ради, вул. Данила 

Галицького, 5,

Сільськогосподарський 

ярмарок:

ЯРМАРОК Волинська область, Україна, м. Володимир-Волинський, 

сільське господарство. 

Місцеві товаровиробники, 

фермери, суб’єкти 

господарювання

площа Героїв
Волинська область, Україна, 

44701,

тел.: (03342) 3-57-09,

тел./факс: (03342) 3-57-07,

e-mail: 

ekonomika.volodymyr@gmail.

com

м. Володимир-Волинський, 

Виконавчий комітет 

Володимир-Волинської 

міської ради, вул. Данила 

Галицького, 5,

Сільськогосподарський 

ярмарок:

Волинська область, Україна, м. Володимир-Волинський, 

сільське господарство. 

Місцеві товаровиробники, 

фермери, суб’єкти 

господарювання

площа Героїв
Волинська область, Україна, 

44701,

тел.: (03342) 3-57-09,

тел./факс: (03342) 3-57-07,

e-mail: 

ekonomika.volodymyr@gmail.

com

м. Луцьк, Україна,

Управління освіти, науки та 

молоді Волинської обласної 

державної адміністрації,

Волинська область,
вул. Лесі Українки, 59, м. 

Луцьк, 

Театральний майдан
Волинська область, Україна, 

43025,

тел.: (0332) 72-23-54,

факс: (0332) 72-23-19,

e-mail: 

post@uon.voladm.gov.ua 

Волинська область, 

Науково-дослідна частина, 

Наукове товариство 

аспірантів і студентів СНУ ім. 

Лесі Українки,

м. Луцьк, просп. Волі, 13, м. Луцьк, 

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

14 січня

СВЯТКОВИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП
25 – 27 грудня

ВЕСНЯНІ ПЕРЕД СВЯТКИ квітень

СВЯТО ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
травень Освіта

ЯрФЕСТ 16 травня

Ярмарок фестивалю науки. 

Підприємства регіону, 

університети, громадськість

http://expo.vn.ua/ua/
mailto:expo@cci.vn.ua
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:post@uon.voladm.gov.ua
mailto:post@uon.voladm.gov.ua


просп. Волі, 13, 
Волинська область, Україна, 

43025,

Східноєвропейський 

національний університет ім. Лесі 

Українки

тел.: (0332) 24-89-57,

е-mail: 

voloshina@znannya.org.ua,

          science-

dep@eenu.edu.ua

м. Володимир-Волинський, 

Виконавчий комітет 

Володимир-Волинської 

міської ради, вул. Данила 

Галицького, 5,

Сільськогосподарський 

ярмарок:

Волинська область, Україна, м. Володимир-Волинський, 

сільське господарство. 

Місцеві товаровиробники, 

фермери, суб’єкти 

господарювання

площа Героїв
Волинська область, Україна, 

44701,

тел.: (03342) 3-57-09,

тел./факс: (03342) 3-57-07,

e-mail: 

ekonomika.volodymyr@gmail.

com

м. Луцьк, Україна,
Обласний науково-

методичний центр культури, 

Волинська область,
вул. П’ятницька гірка, 16, м. 

Луцьк,

Театральний майдан,
Волинська область, Україна, 

43025,

Галерея мистецтв Волинської 

організації національної Спілки 

художників України

тел.: (0332) 72-35-46, 72-81-

01, 77-10-39,

http://www.nmck-

volyn.com.ua/

e-mail: nmckv@ukr.net

Волинський обласний 

осередок національної 

спілки майстрів народного 

мистецтва України

вул. Потебні, буд. 52-в, кв. 

26, 

м. Луцьк, Волинська 

область, Україна, 43018

м. Володимир-Волинський, 

Виконавчий комітет 

Володимир-Волинської 

міської ради, вул. Данила 

Галицького, 5,

Сільськогосподарський 

ярмарок:

Волинська область, Україна, м. Володимир-Волинський, 

сільське господарство. 

Місцеві товаровиробники, 

фермери, суб’єкти 

господарювання

площа Героїв
Волинська область, Україна, 

44701,

тел.: (03342) 3-57-09,

тел./факс: (03342) 3-57-07,

e-mail: 

ekonomika.volodymyr@gmail.

com

Волинська область,

Відділ культури та туризму 

Маневицької районної 

державної адміністрації,

cмт. Маневичі, 
вул. Некрасова, 5, смт. 

Маневичі, 

ЯРМАРОК ПЕРЕД 

ЗЕЛЕНИМИ СВЯТАМИ
червень

ВОЛИНСЬКЕ ТКАЦТВО 18 червня

Обласна виставка: мистецькі 

навчальні заклади, майстри 

народного мистецтва області, 

жителі та гості міста

ВОЛОДИМИРСЬКИЙ УЗВІЗ липень

ЯрФЕСТ 16 травня

Ярмарок фестивалю науки. 

Підприємства регіону, 

університети, громадськість

ВИСТАВКА-ПРОДАЖ 

ВИРОБІВ НАРОДНИХ 

МАЙСТРІВ 

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ

24 серпня Вироби народних майстрів 

mailto:voloshina@znannya.org.ua
mailto:voloshina@znannya.org.ua
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
http://www.nmck-volyn.com.ua/
http://www.nmck-volyn.com.ua/
mailto:nmckv@ukr.net
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com


вул. Некрасова, 5, 
Волинська область, Україна, 

44600, 

Площа біля районного будинку 

культури
тел.: (3376) 2-25-73,

е-mаil: 

kultura@manadm.gov.ua

м. Луцьк, Україна, Волинська 

область,

Волинська обласна 

державна адміністрація, 

департамент 

агропромислового розвитку,

Центральний парк культури пр. Перемоги, 14, м. Луцьк, 

ім. Лесі Українки
Волинська область, Україна, 

43005, 

тел.: (0332) 24-99-96, 

тел./факс: (0332) 24-15-97, 

e-mail: 

post@agro.voladm.gov.ua

Волинська торгово-

промислова палата, 

вул. Яровиця, 18, м. Луцьк,  

Волинська область, Україна, 

43021, 

тел.: (0332) 24-05-55,

e-mail: info@vcci.com.ua

Луцька міська рада, 

вул. Богдана 

Хмельницького, 19, м. 

Луцьк,

Волинська область, Україна, 

43025, 

тел.: (0332) 77-79-00,

факс: (0332) 77-79-01,

e-mail: 

office@lutskrada.gov.ua

ЗАЯВИ ПРО СЕБЕ ТА 

СВОЮ ПРОФЕСІЮ

Волинська область, Луцький 

район,

Управління освіти, науки та 

молоді Волинської обласної 

державної адміністрації

В РАМКАХ СВЯТА 

БУРШТИНОВА ОСІНЬ
с. Зміїнець,

вул. Лесі Українки, 59, м. 

Луцьк, Волинська область, 

Україна, 43025,

вул. Луцька, 37, тел.: (0332) 72-23-54,

ресторація “Добра хата” факс: (0332) 72-23-19,

e-mail: 

post@uon.voladm.gov.ua

Луцький центр професійно-

технічної освіти, 

вул. Писаревського, 13,

м. Луцьк, Волинська 

область, Україна, 43000,

тел.: (0332) 25-12-22,

е-mail: lcpto@ukr.net

Луцький кооперативний 

коледж Львівського 

торговельно-економічного 

університету, 

вул. 8 Березня, 8,

м. Луцьк, Волинська 

область, Україна, 43005, 

тел.: (0332) 23-03-13,

е-mail: lkklute@gmail.com 

вересень Освіта

ВИСТАВКА-ПРОДАЖ 

ВИРОБІВ НАРОДНИХ 

МАЙСТРІВ 

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ

24 серпня Вироби народних майстрів 

ОБЖИНКИ серпень – вересень

Обласна виставка-ярмарок: 

місцеві товаровиробники, 

фермери, суб’єкти 

господарювання, заклади 

професійно-технічної освіти, 

громадська спілка “Спас”

mailto:kultura@manadm.gov.ua
mailto:kultura@manadm.gov.ua
mailto:post@agro.voladm.gov.ua
mailto:post@agro.voladm.gov.ua
mailto:info@vcci.com.ua
mailto:post@uon.voladm.gov.ua
mailto:post@uon.voladm.gov.ua
mailto:lcpto@ukr.net
mailto:lkklute@gmail.com


м. Володимир – Волинський, 

Виконавчий комітет 

Володимир-Волинської 

міської ради, вул. Данила 

Галицького, 5,

Волинська область, Україна,
м. Володимир – Волинський, 

Волинська область, 

парк “Слов’янський”
тел.: (03342) 3-57-09, 2-25-

96,

тел./факс: (03342) 3-57-07,

e-mail: 

post@volodymyrrada.gov.ua

м. Володимир-Волинський, 

Виконавчий комітет 

Володимир-Волинської 

міської ради, вул. Данила 

Галицького, 5,

Сільськогосподарський 

ярмарок:

Волинська область, Україна, м. Володимир-Волинський, 

сільське господарство. 

Місцеві товаровиробники, 

фермери, суб’єкти 

господарювання

площа Героїв
Волинська область, Україна, 

44701,

тел.: (03342) 3-57-09,

тел./факс: (03342) 3-57-07,

e-mail: 

ekonomika.volodymyr@gmail.

com

м. Володимир-Волинський, 

Виконавчий комітет 

Володимир-Волинської 

міської ради, вул. Данила 

Галицького, 5,

Сільськогосподарський 

ярмарок:

Волинська область, Україна, м. Володимир-Волинський, 

сільське господарство. 

Місцеві товаровиробники, 

фермери, суб’єкти 

господарювання

площа Героїв
Волинська область, Україна, 

44701,

тел.: (03342) 3-57-09,

тел./факс: (03342) 3-57-07,

e-mail: 

ekonomika.volodymyr@gmail.

com

м. Луцьк, Україна, 

Волинський обласний 

осередок національної 

спілки майстрів народного 

мистецтва України

Волинська область,
вул. Потебні, буд. 52-в, кв. 

26,

Галерея мистецтв Волинської 

організації національної Спілки 

художників України

м. Луцьк, Україна, 43018

Обласний науково-

методичний центр культури,

вул. П’ятницька гірка, 16, м. 

Луцьк, Україна, 43025,

тел.: (0332) 72-35-46, 72-81-

01, 77-10-39,

http://www.nmck-

volyn.com.ua/

e-mail: nmckv@ukr.net 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ:

СМАКОВИЦЯ ПО-

ВОЛОДИМИРСЬКИ
вересень

Хенд-мейд, гастрономічні 

майстер-класи

ОСІННІЙ ЯРМАРОК жовтень

ПЕРЕДНОВОРІЧНИЙ 

ЯРМАРОК
грудень

ВИСТАВКА РОБІТ СПІЛКИ 

МАЙСТРІВ НАРОДНОГО 

МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ

протягом року Народне мистецтво 

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

mailto:post@volodymyrrada.gov.ua
mailto:post@volodymyrrada.gov.ua
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
mailto:ekonomika.volodymyr@gmail.com
http://www.nmck-volyn.com.ua/
http://www.nmck-volyn.com.ua/
mailto:nmckv@ukr.net


Житомирська обласна 

державна адміністрація,
Регіональна виставка

майдан ім. С. П. Корольова, 

1,

(в рамках проведення 

форуму “Житомирщина – 

територія можливостей”).

м. Житомир, Україна, 10014,

Виробничий сектор, 

енергетичний сектор, 

культура та туризм, освіта, 

сектор безпеки, досягнення 

громад області

http://oda.zt.gov.ua/

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Ужгород, Україна, 

Закарпатська обл.,

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Закарпатської обласної 

державної адміністрації,

вул. Ф. Ракоці, 2, пл. Народна, 4,

культурно-історичний центр 

“Совине гніздо”

м. Ужгород, Закарпатська 

обл., Україна, 88008,

тел.: (0312) 61-53-05,

факс: (0312) 61-44-11, 65-90-

31,

e-mail: 

economy@carpathia.gov.ua

м. Ужгород, Україна, 

Закарпатська обл.,

Департамент економічного 

розвитку і торгівлі 

Закарпатської обласної 

державної адміністрації,

вул. Ф. Ракоці, 2, пл. Народна, 4,

культурно-історичний центр 

“Совине гніздо”

м. Ужгород, Закарпатська 

обл., Україна, 88008,

тел.: (0312) 61-35-16,

e-mail: 

economy@carpathia.gov.ua

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ:

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

Сільськогосподарське 

машинобудування, міні 

техніка та запчастини;

Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

ТУР’ЄВРОЦЕНТР – 

ЗАКАРПАТТЯ 
19 – 20 вересня

Міжнародна туристична 

виставка-ярмарок: суб'єкти 

туристичної діяльності

ЗАКАРПАТТЯ – БІЗНЕС В 

ЦЕНТРІ ЄВРОПИ
10 жовтня

Міжнародний інвестиційний 

форум: суб'єкти 

підприємництва, 

представники 

дипломатичних установ 

сусідніх держав, вітчизняні та 

закордонні інвестори

ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

ПОТЕНЦІАЛУ ТА 

ЗДОБУТКІВ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м. Житомир, Україна травень

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення

БУДІВНИЦТВО 12 – 14 лютого

Спеціалізована виставка: 

будівельні технології та 

матеріали

МІЖРЕГІОНАЛЬНА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ВИСТАВКА 

АГРОТЕХСЕРВІС

І квартал

Найменування заходу Місто та місце проведення Термін проведення
Організатор заходу та 

контакти
Спеціалізація заходу

АГРОТЕХСЕРВІС 12 – 14 лютого
Спеціалізована виставка: 

аграрні технології

http://oda.zt.gov.ua/
mailto:economy@carpathia.gov.ua
mailto:economy@carpathia.gov.ua
mailto:economy@carpathia.gov.ua
mailto:economy@carpathia.gov.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua


вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4, засоби малої механізації;

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

посівні матеріали, зернові 

технології; технології 

зберігання, переробки та 

транспортування 

сільськогосподарської 

продукції; агрохімія, засоби 

захисту рослин, добрива;

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

продукція ЕКО; 

біоенергетика; технології в 

птахівництві і тваринництві; 

та інше

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

МІЖРЕГІОНАЛЬНА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

ВИСТАВКА 

АГРОТЕХСЕРВІС

І квартал

МАШИНОБУДУВАННЯ. 

МЕТАЛУРГІЯ
21 – 23 травня

Міжнародна спеціалізована 

виставка: промислове 

обладнання та новітні 

технології

ЗВАРЮВАННЯ 21 – 23 травня

Міжнародна спеціалізована 

виставка: зварювальні 

технології та обладнання

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 21 – 23 травня Електротехнічне обладнання

ЛИТВО 21 – 23 травня
Міжнародна спеціалізована 

виставка: ливарні технології

КОМПОЗИТИ І 

СКЛОПЛАСТИКИ
21 – 23 травня

Міжнародна спеціалізована 

виставка: сучасні 

конструкційні матеріали

https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua


м. Запоріжжя, Україна, Запорізька міська рада,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
пр. Соборний, 206,

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69105,

e-mail: info@zp.gov.ua

Запорізька торгово-

промислова палата,

бул. Центральний, 4,

м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька обласна 

державна адміністрація,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
пр. Соборний, 164,

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69107,

тел./факс: (061) 224-63-81,

e-mail: adm@zoda.gov.ua

Запорізька торгово-

промислова палата,

бул. Центральний, 4,

м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

ЯРМАРОК ОСВІТИ: м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

“АБІТУРІЄНТ”
вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

“ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ” “Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 21 – 23 травня Електротехнічне обладнання

ІnCо FORUM 10 жовтня Інтеграція та кооперація

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 

БУДІВНИЦТВО
10 – 12 жовтня

Спеціалізована виставка 

енергоефективних рішень, 

опалювального обладнання 

та будівельних матеріалів

ЕКОФОРУМ 04 – 06 червня
Спеціалізований екологічний 

форум

ЮВЕЛІРНИЙ СВІТ 19 – 22 вересня Спеціалізована виставка: ювелірні прикраси

07 – 09 листопада

Виставка навчальних 

закладів, освітніх послуг 

закордонних навчальних 

закладів

ІНДУСТРІЯ КРАСИ 21 – 23 листопада
Спеціалізована виставка: 

товари і послуги сфери краси

mailto:info@zp.gov.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua
tel:+380612246381
http://www.zoda.gov.ua/adm@zoda.gov.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua


“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

Сільськогосподарська техніка 

та запасні частини.

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

Обладнання та технології для 

виробництва, збору, очистки, 

переробки с/г продукції.

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

Транспорт та логістика: 

транспортування, зберігання 

та упаковка продукції.

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

Машини та обладнання для 

тваринництва та 

птахівництва.

https://www.cci.zp.ua/
Кормовиробництво та 

комбікормова промисловість.

e-mail: cci@cci.zp.ua
Садівництво та тепличне 

господарство.

Селекція, насінництво, 

рослинництво.

Добрива, засоби захисту 

рослин. Біопаливо

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

Товари легкої промисловості: 

одяг, взуття, текстиль, товари 

для дітей.

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

Продукти харчування та 

напої. Торговельне 

обладнання, упаковка.

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,
Меблі, товари для оселі.

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,
Автомобілі та аксесуари.

https://www.cci.zp.ua/

Товари для туризму та 

відпочинку. Товари 

народного споживання,

e-mail: cci@cci.zp.ua

сільськогосподарська 

продукція: в тому числі 

сезонні овочі та фрукти, 

молочні та м’ясні продукти, 

продукти бджільництва.

Продовольчі продукти

Департамент 

агропромислового розвитку 

обласної державної 

адміністрації,

м. Запоріжжя, Україна, 

69107,

пр. Соборний, 164, 

тел./факс: (061) 224-64-20,

e-mail: ukrsel@zp.ukrtel.net

м. Запоріжжя, Україна,
Запорізька торгово-

промислова палата,

вул. Перемоги, 70-б, Виставковий 

комплекс
бул. Центральний, 4,

“Козак-Палац”
м. Запоріжжя, Україна, 

69005,

тел.: (061) 213-50-24, факс: 

(061) 233-26-54,

https://www.cci.zp.ua/

e-mail: cci@cci.zp.ua

ПОКРОВСЬКИЙ ЯРМАРОК ІV квартал

МІЖНАРОДНИЙ 

АГРОІНВЕСТ ФОРУМ
ІV квартал

Інвестиції в сільському 

господарстві, розвитку 

інфраструктури і переробки 

сільськогосподарської 

продукції

ІНДУСТРІЯ КРАСИ 21 – 23 листопада
Спеціалізована виставка: 

товари і послуги сфери краси

АГРОКУЛЬТУРА ІV квартал

https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua
https://www.cci.zp.ua/
mailto:cci@cci.zp.ua

