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XІІ Міжнародна спеціалізована виставка  «Енергетика в промисловості - 2014», що проводиться за 

розпорядженням Кабінету Міністрів України №787 - р від 09.10.2013р. є вкрай важливою подією для професійної 
спільноти - керівників профільних державних установ, енергопостачальних компаній, виробників енергетичного та 
електротехнічного обладнання, енергетиків виробничих підприємств різних галузей промисловості, науковців, фахівців 
будівельних, проектних, будівельно-монтажних та електромонтажних організацій, об'єктів комунальної та транспортної 
інфраструктури, інших сфер господарчої діяльності. 

Унікальною особливістю цього проекту є його формат, який ґрунтується на тісному взаємозв'язку енергетичної 
галузі із структурами промислового виробництва, конструктивній взаємодії бізнесу та влади, виробничої кооперації 
промисловців та підприємців. Спільність інтересів усіх учасників енергетичного ринку, обмін інформацією у діловій, 
виробничій, професійній, науковій царині сприяють вирішенню питань сталого енергопостачання, ощадливого 
енерговикористання, впровадженню енергозберігаючого обладнання та новітніх енергоефективних технологій  

 
ОРГАНІЗАТОРИ 
Міністерство  енергетики  та вугільної промисловості України 
ТОВ «Міжнародний виставковий центр» 

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ВИСТАВКИ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
Електричні машини . Електродвигуни  
Трансформаторне обладнання 
Комплектні трансформаторні підстанції  
Комплектні розподільні пристрої  
Високовольтна апаратура комутації, захисту, керування 
Перетворювальна техніка. Силова електроніка  
Конденсаторні установки промислових підприємств 
Низьковольтні комплектні пристрої та апаратура 
Електрощитове обладнання. Ящики, блоки, шафи керування 
Промислові акумулятори. Системи безперебійного живлення 
Ізолятори, електроізоляційні матеріали, електрозахист 
Системи заземлення і блискавкозахисту 
Електроустановочні вироби, інструмент, оснащення 
 
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ УСТАНОВОК, МАШИН І 
МЕХАНІЗМІВ  
Електропривід промислових установок  
Електрообладнання загальнопромислових механізмів 
Електрообладнання вантажопідйомних машин 
Електрообладнання механізмів безперервного транспорту 
Електрообладнання автоматичних верстатних ліній  
Електрообладнання електротермічних та зварювальних 
установок  
Електрообладнання рудникове, шахтне, вибухозахищене  
Електротягове обладнання залізниць, міського 
електротранспорту  
Суднове електрообладнання 
 
СВІТЛОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
Світильники: промислові, спеціальні, вуличні, прожектори 
Джерела світла: світлодіоди, лампи розжарювання,  
люмінесцентні, газорозрядні, галогенні 
Електроосвітлювальна арматура, обладнання 

КАБЕЛІ ТА ПРОВОДИ. ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
Кабелі та проводи силові, встановлювальні, монтажні 
Термостійкі і вогнестійкі дроти та кабелі 
Кабелі контрольні, управління, сигнально-блокувальні 
Проводи неізольовані, самоутримні ізольовані для ЛЕП 
Проводи обмотувальні, вивідні, з'єднувальні та монтажні 
Повітряні лінії електропередачі. Ізолятори, арматура, опори 
Кабельні системи. Аксесуари, комплектуючі 
Інструмент, обладнання для монтажу ліній електропередач  
 
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ 
Турбіни парові, гідравлічні, газові 
Комбіновані енергоустановки 
Енергетичні водогрійні, парові котли, котли-утилізатори 
Ядерні реактори, енергетичні установки для АЕС 
Силові електродвигуни, генератори, трансформатори 
Енерготехнологічні установки  
Теплообмінне енергетичне обладнання 
Газопоршневі і дизель-генераторні установки 
Компресори, нагнітачі, тягодуттьові машини 
Допоміжне обладнання для промислової енергетики 
  
АВТОМАТИЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ, ОБЛІК СИСТЕМ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
Автоматизована інформаційно-вимірювальна система 
комерційного обліку електроенергії (АІВС КОЕ, АСКОЕ) 
Автоматизовані системи диспетчерського обліку (АСДУ) і 
телемеханізації систем електропостачання 
Системи релейного захисту та протиаварійної автоматики (РЗА) 
Інформаційні, мережеві, комп'ютерні технології автоматизації і 
управління 
Прилади й засоби діагностики енергетичного і електричного 
обладнання 
Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика в системах 
енергопостачання (КВП і А) 

����    Спеціальні теми виставки 

� «Системи контролю і обліку енергоресурсів» 
� Електроенергія 
Лічильники електроенергії 
Аналізатори якості електроенергії 
Вимірювальні трансформатори струму і напруги 
� Теплова енергія, газ, вода 
Лічильники, витратоміри 
Обладнання вузла обліку теплової енергії 
� Автоматизовані системи обліку енергоресурсів (ЛУЗОД, 
АІВС КОЕ, АСКОЕ, АСТОЕ) 

� «Обладнання електричних підстанцій» 

� Трансформатори: силові, вимірювальні, 
автотрансформатори 
� Ввідні пристрої 
� Високовольтні вимикачі, комутаційні апарати 
� Струмообмежувальні реактори, розрядники, ОПН 
� Комплектні розподільчі пристрої (КРП) 
� Комплектні трансформаторні підстанції (КТП) 
� Релейний захист і автоматика, системи автоматизації 
� Діагностика і моніторинг стану обладнання 
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ПРАЙС-ЛИСТ №1 

 

№ Найменування  Од.вим. 
Ціна, € 

(на весь період 
виставки) 

1 Реєстраційний внесок - 189 

2 Обладнана виставкова площа* 1 кв.м. 198 

3 Необладнана виставкова площа * 1 кв.м. 178 

4 Відкрита виставкова площа 1 кв.м. 54 

5 Відкрита виставкова площа (для учасників з стендом в павільйоні) 1 кв.м. 34 

6 Заочна участь - 350 

7 Участь субекспонентів (Реєстраційний внесок) 1 учасник 189 

8 Оренда залу для семінарів 1год 132 

9 Публікація додаткової інформації в каталозі виставки рядок 10 

10 Розміщення торгової марки/логотипу підприємства в каталозі виставки: шт. 20 

11 Розміщення реклами в каталозі:   

12 кольорова реклама (формат А5) стор. 500 

13 кольорова реклама (формат А5) ½ стор 300 

14 Обкладинка кольорова (3-я, 4-а  стор.) стор. 800 
 

Ціни наведено з урахуванням ПДВ 
Конкретна вартість послуг визначається та сплачується у національній валюті України по курсу НБУ на дату укладання 
Заявки-контракту шляхом перерахування на п/р Організатора. 
* Залежно від типу виставкової площі застосовуються коефіцієнти збільшення вартості: 
кутове розташування (2 відкритих сторони) - 1,2; 
торцеве розташування (3 відкриті сторони) - 1,25 ; 
 острівне розташування (4 відкриті сторони) - 1,3  
 

 

 

             
 
 

 

Залежно від термінів оплати діє наступна система знижок: 

до 01.02.14 - 20%;   до 01.03.14 - 15%;   до 01.04.14 - 10% 
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УМОВИ  УЧАСТІ  

 

 
1. Оформлення участі у виставці 
Документами, що регламентують участь у виставці, є: 

• Заявка-Контракт з доповненнями 
• Умови участі  

Доповнення й умови участі є невід'ємною частиною Заявки-
Контракту. 
Для участі у виставці Експонент направляє Організатору 
заповнену і скріплену підписами і печатками Заявку-
Контракт, включаючи всі необхідні доповнення. Наданням 
підписаної Заявки-Контракту Експонент підтверджує свою 
згоду з даними умовами. Заявка-Контракт приймається 
Організатором не пізніше, ніж за 1 міс. до початку виставки. 
Заявки, надані пізніше, будуть розглядатися при наявності 
вільних виставкових площ. 
2. Вартість участі  
Оплата вартості участі здійснюється Експонентом за 
наступними позиціями (відповідно до розцінок, що наведені у 
прайс-листі №1): 
2.1. Організаційний внесок: 
організаційна робота; публікація стандартної інформації в 
каталозі виставки і 2 прим. каталогу; 3 беджа учасника; 20 
запрошень. 
2.2. Обладнана виставкова площа: 
необладнана виставкова площа, огороджуючі стінові панелі; 
фриз з назвою компанії (не більш 15 знаків стандартним 
шрифтом); 1 розетка 220 В, 1 кВт; 2 світильника; 1 стіл, 2 
стільці, 1 кошик для сміття, килимове покриття, вішалка.  
Мінімальний виставковий стенд – 9 кв.м. 
За окрему оплату надаються додаткове виставкове 
обладнання і додаткові послуги (див. прайс-листи №2, 3). 
2.3. Необладнана виставкова площа: 
Власне необладнана виставкова площа. 
Мінімальна площа – 15 кв.м. 
У разі індивідуальної забудови стенду, фірма, яка виконує 
роботи по забудові, повинна пройти акредитацію у 
відповідних службах МВЦ. 
2.4.Субекспонент. Експонент має право надати частину 
виставкової площі іншим компаніям за умови доплати за 
кожного Субекспонента у розмірі Організаційного внеску. 
Експонент несе всі витрати по своїй участі у виставці та 
участі Субекспонента, а також відповідальність за 
дотримання умов участі у виставці. 

3. Вартість заочної участі 
Вартість заочної участі включає публікацію інформації в 
каталозі, 1 бедж, розміщення рекламної друкованої продукції 
на інформаційному стенді. 

4. Порядок оплати 
Після одержання Організатором заповненої і завіреної 
печаткою Заявки-Контракту, Організатор направляє 
Експоненту рахунок-фактуру. Оплата рахунку-фактури 
здійснюється Експонентом згідно п.5 Заявки-Контракту. 
5. Штрафні санкції 
У випадку недотримання Експонентом обговорених термінів 
платежів, Експонент виплачує Організатору штраф у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент оплати, за 
кожний день затримки платежу. 
Відмова Експонента від усієї або частини виставкової площі 
повинна бути заявлена у письмовій формі не пізніше, ніж за 
місяць (30 днів) до початку виставки.  
Відмова у письмовій формі після зазначеної дати призводить 
до виплати Експонентом штрафу в розмірі 100% від суми 
Заявки-Контракту. 

 
6. Порядок надання інформації в каталог виставки 
Матеріали надаються українською та англійською мовами у 
друкованому й електронному вигляді не пізніше, ніж за 1 
міс. до початку виставки. 
Інформація повинна містити: назву організації; телефони (із 
зазначенням коду міста); факс; e-mail; не більш 360 знаків 
довільного тексту. Додаткова інформація сплачується 
окремо (див. прайс-лист №1). 
Для розміщення реклами необхідно надати оригінал-макет 
у друкованому й електронному виді. 
7. Робота виставки і режим охорони 
Час роботи виставки: 23-24 вересня з 10.00 до 18.00,  
25 вересня з 10.00 до 17.00. Організатор забезпечує 
загальний охоронний режим виставки в робочий час (23-24 
вересня з 10.00 до 18.30, 25 вересня з 10.00 до 17.00). 
Відповідальність за збереження своєї експозиції  під час 
роботи виставки несе Експонент. Організатор відповідає за 
збереження експозиції в неробочий і нічний час (з 18.30 до 
9.00 ранку наступного дня). Організатор рекомендує 
Експоненту застрахувати своє майно від усіх факторів 
ризику. 
Експонент несе відповідальність за дотримання правил 
протипожежної безпеки. 
8. Прибирання 
Організатор забезпечує прибирання в проходах 
виставкового павільйону. 
Прибирання стенду здійснюється відповідно до письмової 
заявки Експонента за додаткову плату (див. прайс-лист 
№2). 
9. Забудова стендів  
Офіційний забудовник виставки - компанія  
Stand Point: Броварський проспект, 15, оф. 108, 102,  
м. Київ, Україна, 02660, www.iec-studio.com.ua. 
Тел./факс: +38(044) 201-11-49,  
e-mail: ostaf@iec-expo.com.ua, stopina@iec-expo.com.ua. 
У випадку індивідуальної забудови стенду, фірма-
забудовник повинна пройти акредитацію у відповідній 
службі МВЦ. Телефон для довідок: (044) 201-11-35. 

10. Доставка і митне оформлення вантажів 

Доставка і митне оформлення вантажів здійснюється 
відповідно до договорів, укладених між Експонентом і 
спеціалізованими фірмами. З питань експедиції та митної 
очистки вантажів радимо звертатися: Schenker Deutchland 
AG (tel. +49-211-65-04-59-22, fax: +49-211-45-42-41-0/411), 
SCHERP-Еxpo (т. 044 498-66-40, 498-98-90),СК-Экспо (т. 
044 526-94-50, 526-94-51, 526-94-68). 

11. Торгівля 
Реалізація товарів на виставці повинна здійснюватися 
відповідно до чинного Законодавства України. 
Організатор не несе відповідальності за недотримання або 
неналежне дотримання Експонентом правил, норм і вимог 
щодо здійснення торгівельної діяльності на підставі і в 
порядку, визначеному Законодавством України. 
Експонент несе відповідальність за порушення Правил 
здійснення роздрібної та оптової торгівлі, правил 
застосування контрольно-касової техніки відповідно до 
законів, нормативно-правових актів, правил та інших 
документів, що регламентують комерційну діяльність у 
порядку, визначеному Законодавством України. 
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ПРАЙС-ЛИСТ №2 

Заявка на додаткове обладнання і послуги 
Назва компанії:__________________________________________________________________________________________ 

 

№ Назва Ціна, 
€ 

шт. № Назва Ціна, 
€ 

шт. 

       

1 Стінова панель 2500х500 мм 16  39 Барна стійка 55    
2 Стінова панель 2500х1000 мм 23  40 Стіл барний d=600 мм h=1140 мм 46    
3 Стінова панель 2500х1400 мм 39  41 Барний стілець 18    
4 Стінова панель 1000х1000 мм 14  42 Стіл прямокутний 700х1200 мм 20    
5 Стінова панель 1000х1400 мм 20  43 Стіл  17    
6 Панель дугова 1/4 R=500х2500(h) мм 30  44 Стілець 13    
7 Панель дугова 1/4 R=700х2500(h) мм 26  45 Вішалка пристінна 16    
8 Панель дугова 1/4 R=1000х2500(h) мм 65  46 Корзина для сміття 7    
9 Панель дугова 1/4 R=1400х2500(h) мм 52  47 «КУБ»1000х1000х1000(h) мм  мол пластик 104    

10 Фризова панель 1000х300 мм 13  48 «КУБ»  1400х1400х1000(h) мм молочний пластик 156    
11 Фризовий напис вис.до 120 мм, дов. до 2000 мм 25  49 «КУБ»   2000х2000х1000(h) мм молочний пластик 195    
12 Двері розпашні 91  50 «ЦИЛІНДР» R=500х1000(h) мм молочний пластик 85    
13 Двері розсувні: «гармошка» 52  51 «ЦИЛІНДР» R=700х1000(h) мм молочний пластик 124    
14 Фіранка 16  52 «ЦИЛІНДР» R=1000х1000(h) мм молочний пластик 156    
15 Подіум 1000х1000, h=500; 700; 1000 мм 52  53 Електродвигун для рекламних елементів 39    
16 Подіум 1000х500, h=500; 700; 1000 мм 39  54 Підвісна стеля перфорована за 1 кв. м 39    
17 Подіум 500х500 h=500; 700; 1000 мм (під ТВ) 33  55 Розшивка стелі ригелями, 175 мм за 1 кв. м 13    
18 Подіум трикутний 1000х1000х(h)=500,700,1000 мм 65  56 Світильник (кліпса) 100 Вт 13    
19 Подіум трикутний 500х500х700 (h) мм 39  57 Світильник люмінесцентний 40 Вт 33    
20 Інформ. стійка 1/4R1=500, 1/4R2=1000, h=1000 мм 78  58 Світильник галогенний 150 Вт 27    
21 Інформаційна стійка 1000х500х1000(h) мм 52  59 Світильник галогенний 300 Вт 33    
22 Інформ. стійка заокруглена 1/4R=500, h=1000 мм 65  60 Світильник стельовий 100 Вт 20    
23 Інформ. стійка заокруглена 1/4R=1000, h=1000 мм 91  61 Електрошнур (на чотири розетки) 16    
24 Тумбочка з полиц.та дверцями                

1000х500х860, 1000 мм (h) 
57  62 Дод. електролінія (підключення, кабель, щит) 380 В 

(споживання до 30 кВт) 
195    

25 Вітрина горизонтальн., 1полиця 
1000х500х1000(h)мм 

65  63 Дод. електролінія (підключення, кабель, щит) 220 В 130    

26 Вітрина горизонтальна 1000х1000х1000(h) мм 78  64 Однофазна розетка (220 В/ 50гц/ 6 А) 13    
27 Вітрина верт.,2 полиці 

1000х500х2500(h)мм,б/підсв. 
104  65 Електричний розподільний щит 220 В 85    

28 Вітрина верт. 2 полиці 1000х500х2500(h) мм, підсв. 130  66 Підключення та відведення води 130    
29 Вітрина верт.,2 пол. 1000х1000х2500(h) мм, б/підсв 117  67 Мийка і бойлер -  підключення та відведення води 260    
30 Вітрина верт., 2полиці 1000х1000х2500(h)мм, 

підсв. 
143  68 Холодильник об`ємом 150 л (режим роботи 24 год.) 91    

31 Вітрина трикутна, 2 полиці 2500х1000х1000 мм 117  69 Плазмова панель, діагональ від  50” з акустичною 
системою 

від 
312 

   

32 Вітрина трикутна, 2 полиці 2500х500х500 мм 91  70 Настил килим. покриття із захисною плівкою, за 1 
кв.м 

13    

33 Стелаж, 3 полиці 1000х500х2500(h) мм 91  71 Виготовлення логотипу  33    
34 Стелаж, 3 полиці 500х500х2500(h) мм 78  72 Оклеювання оракалом панелей за 1 кв. м 15    
35 Полиця навісна 1000х300 мм  13  73 Прибирання стенду (1 кв.м./добу) 0,2    
36 Додаткова полиця для вітрин 1000х500 мм (скло)    13  74 Вантажні роботи (за 100 кг) 10    
37 Дверцята 600х500 мм для вітрин і тумб 26  75 Підведення телефонної лінії (на весь період 

виставки) 
120    

38 Стійка вільно стояча для проспектів і буклетів 39  76 Підключення до інтернету, виділений канал 256 
Кбіт/сек, 1 IP адреса 

90    

    77 Підключення до інтернету, виділений канал 2 
Мбіт/сек, 1 IP адреса 

370    

  Загальна сума   
 

Ціни наведено з урахуванням ПДВ 

                 Дата:                                                                                       Підпис і печатка: 
 
 
 
 

Увага!!!  Вартість замовлення за даним прайс-листом збільшується вдвічі з 10.09.2014р. 
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ПРАЙС-ЛИСТ - №3 

Заявка на рекламні послуги  

Назва фірми _____________________ 

№ 
п/п Види рекламних послуг Одиниці вимірювання Ціни за одиницю, € К-ть 

 
Вар-ть, грн. 

 
 

1. Радіореклама 
Запис ролика на студії (за 3 дні до початку виставки) 
Начитка 

Хвилина 
30 сек. 
1 хвилина 
15 сек. 

7,8 
27 
46 
4,6 

  

2. Монтаж, кріплення і демонтаж на стельових 
конструкціях рекламних банерів (до 8 кв.м) 
Понад 8 кв.м 
 

1 точка на висоті до 8 м 
1 точка на висоті 8-14 м 
1 точка на висоті  14-22 м 
1 точка на висоті  22-28 м 

15 
25 
35 
50 

  

3. Оренда каркасних кріпильних елементів 1 метр 1,7   

4. Монтаж, кріплення і демонтаж конструкцій на стелі 
МВЦ понад 20 кг 
Понад 100 кг (до 300 кг на вузлах) 

  
Коефіцієнт – 2 
Коефіцієнт - 3 

  

5. Виготовлення банерів та інших плотерних робіт 
(вартість плівки,поклейка,порізка без вартості макету) 
Макетування 

1 кв.м (по фактичній площі плівки) 
 
1 макет 

Від 9 
 
Від 24 

  

6. Виготовлення повнокольорового банера (включаючи 
встановлення люверсів) 

1 кв.м 18   

7. Розміщення пневмоконструкцій на стелі, у залі, на 
зовнішній території 

До 3 куб.м в день (з підведенням 
електроенергії/без) 
До 6 куб.м 
До 10 куб.м 
До 15 куб.м 
Більше 15 куб.м 

18/9 
 
27/18 
36/27 
45/36 
+9/9 за кож. наст. 5 
куб.м 

  

8. Зберігання рекламних банерів після виставки 
(МВЦ зберігає банери до 2 місяців) 

1-й день 
наступні дні 

1,7 
1 

  

9. Наклейки на підлозі 
У проходах 
На стендах 

 
1 елемент (до 0,5 кв.м) 
Коефіцієнт – 0,5 

 
4,6 + 0,5 за кож. 
наст 1 кв.дм 

  

Загальна сума: 
 

Ціни наведено з урахуванням ПДВ 
 

                 Дата:                                                                                       Підпис і печатка: 
 

        
 

�  
� Увага!!! Вартість будь-якого замовлення за даним прайсом з 10.09.2014 року збільшується вдвічі. 
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Форма  подання  інформації  в каталог 

 
 
Повна назва підприємства 
(українською мовою)                                                                                                                                              
(англійською мовою):                                                                                                                                              

 
Країна, поштовий індекс, місто, вулиця, № будинку, № офісу 
(українською мовою)                                                                                                                                              
(англійською мовою):                                                                                                                                              
 
№ офісу, № будинку, вулиця, місто, поштовий індекс, країна 
(українською мовою)                                                                                                                                               
 (англійською мовою):                                                                                                                                              

 
 
Телефон (код)                                                                                                                                              
Факс (код)                                                                                                                                                     
Е-mail:                                                                                                                                                             
http://www.                                                                                                                                                      
 
Рекламний текст (не більше 360 друкованих знаків довільного тексту кожною мовою) 
 
(українською мовою)                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                           

 
 
 

(англійською мовою):                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
 

Дата:                                                               Підпис і печатка: 
 
 
 

Вимоги до подання матеріалів в каталог виставки: 

Логотипи  ( за додаткову плату ) 
 надаються у форматах (векторних): 
  aі (Adobe Illustrator) 

   cdr (Corel Draw) 
   eps (векторний) 
 

Повно-кольорова сторінка реклами 
сторінка   подається у вигляді: 
Формат на виліт - 156х216 мм  
(після обріза 150х210), 
Кольорова  модель — CMYK, 
дозвіл не менш 300 dpi, 
чорний колір не має бути складеним, 
 
усі шрифти повинні бути в кривих, 
формати - AI, EPS, PDF, PSD, TIFF, QXP, CDR 

 
 


