
 

 

Перелік виставково-ярмаркових заходів за кордоном у 2019 році 

(країни СНД) 

Країна Місто 
проведення 
виставково

го заходу 

Назва виставкового заходу 
 (мовою оригіналу та в перекладі українською 

мовою) 

Термін 
проведення 
виставковог

о заходу 

Спеціалізація виставкового заходу 

АЗЕРБАЙДЖАН м. Баку  
 

18’th AZERBAIJAN INTERNATIONAL TRAVEL AND 
TOURISM FAIR 

 
18-та Азербайджанська міжнародна виставка «Туризм і 

подорожі» 

04 – 06 квітня Інформаційні технології в туризмі. Національні та 
регіональні управління в туризмі. Освітній туризм. 
Готельне господарство. Полювання та рибальство. 

Спортивний туризм. Туристичні агенції та 
туроператори. Медичний і оздоровчий туризм. 

Авіакомпанії 

м. Баку 13’th CAUCASUS INTERNATIONAL HOSPITALITY 
EXHIBITION 

13-та Кавказька міжнародна виставка «Все для готелів, 
ресторанів і супермаркетів» 

15 – 17 травня Інтер’єр. Обладнання для харчової промисловості. 
Напої для Horeca. Обладнання для супермаркетів. 
Системи автоматизації. Касові і торгові апарати. 
Вітринне обладнання. Хімчистка, миючі засоби 

м. Баку 25’th ANNIVERSARY AZERBAIJAN INTERNATIONAL 
FOOD INDUSTRY EXHIBITION 

25-та Ювілейна Азербайджанська міжнародна виставка 
«Харчова промисловість» 

15 – 17 травня М'ясо та птиця. Молочні продукти, морозиво, 
масложирова продукція. Консервовані продукти. 

Кондитерські та хлібобулочні вироби  

м. Баку CASPIAN INTERNATIONAL PACKAGING, TARE, 
LABEL AND PRINTING EXHIBITION 

Каспійська міжнародна виставка «Упаковка, тара, 
етикетка і поліграфія» 

15 – 17 травня Пакувальні машини та обладнання для виробництва 
упаковки. Технологічні лінії для пакування 

продукції. Машини та обладнання для виробництва 
та оформлення пакувальних виробів 

м. Баку 26’th INTERNATIONAL CASPIAN OIL & GAS 
EXHIBITION 

26-та Міжнародна виставка «Нафта і газ Каспію» 
 
 

29 травня – 01 
червня 

Розробка нафтових і газових родовищ. Геофізика і 
геологія. Будівництво та експлуатація газових і 

нафтових свердловин. Платформи і плавучі бурові 
установки. Конструювання, виробництво і технічне 

обслуговування обладнання для газодобувної 
промисловості 

м. Баку 9’th CASPIAN INTERNATIONAL POWER AND 
ALTERNATIVE  

ENERGY EXHIBITION 

29 травня – 01 
червня 

Енергетика й електротехніка: енергетичне 
машинобудування електротехнічне обладнання. 

Системи електро-тепло-газо-постачання. 



9-та Каспійська міжнародна виставка «Енергетика і 
альтернативна енергія» 

Устаткування і техніка для житлово-комунального 
господарства. Системи і засоби вимірювання та 

контролю 
м. Баку 26’th INTERNATIONAL CASPIAN OIL & GAS 

CONFERENCE 
26-та Міжнародна конференція «Нафта і газ Каспію» 

30 – 31 травня Обговорення енергетичних питань в Каспійському 
регіоні та найактуальніших тем нафтогазового 

сектору 
м. Баку 9’th CASPIAN INTERNATIONAL ROAD 

INFRASTRUCTURE AND PUBLIC TRANSPORT 
EXHIBITION 

18-та Каспійська міжнародна виставка «Транспорт, 
транзит і логістика» 

11 – 13 червня Дорожньо-транспортна інфраструктура. ІТС. 
Громадський транспорт. Системи управління і 

технічного забезпечення безпеки руху 

м. Баку 6’th CASPIAN INTERNATIONAL BOAT AND YACHT 
SHOW 

6-та Каспійська міжнародна виставка «Катери і яхти» 

11 - 13 червня Катери, моторні і вітрильні яхти, надувні човни, 
спортивні катери і гідроцикли, пасажирські та 

прогулянкові судна. Проектування і будівництво яхт 
і катерів. Проектування і будівництво причалів 

м. Баку 25’th ANNIVERSARY AZERBAIJAN INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION EXHIBITION 

25-та Ювілейна Азербайджанська Міжнародна виставка 
«Будівництво» 

22 – 25 жовтня Будівельні матеріали, покрівля та ізоляція. Дизайн 
та інтер'єр. Оздоблювальні матеріали. Ландшафтна 

архітектура. Котеджі, дерев'яні будинки, зруби, 
каркасні будинки, лазні. Фасади, вікна, двері 

м. Баку 12’th INTERNATIONAL EXHIBITION FOR HEATING, 
VENTILATION, AIR-CONDITIONING, WATER SUPPLY, 

SANITARY AND SWIMMING POOL 
12-та Міжнародна виставка «Опалення, вентиляція, 

кондиціонування, водопостачання, сантехніка і басейни» 

22 – 25 жовтня Меблі та аксесуари для ванних кімнат. Захист 
навколишнього середовища. Фітинги і засувки. 
Опалювальні системи. Установче обладнання та 
аксесуари, ізоляційні матеріали. Вимірювальні, 

контрольні та регулюючі системи 
м. Баку 12’th CASPIAN INTERNATIONAL PROTECTION, 

SECURITY AND RESCUE EXHIBITION 
12-та Каспійська міжнародна виставка «Охорона, безпека 

і засоби порятунку» 
 

22 – 25 жовтня Технічні засоби забезпечення безпеки. Охоронне 
телебачення і спостереження. Пожежна безпека. 

Аварійно-рятувальна техніка. Охорона праці. Захист 
інформації. Смарт карти. ID-Технології. Банківське 

обладнання 

м. Баку CASPIAN INTERNATIONAL FURNITURE, INTERIORS 
AND DESIGN EXHIBITION 

Каспійська міжнародна виставка «Меблі, інтер'єр і 
дизайн» 

22 – 25 жовтня Меблі. Інтер'єр і дизайн. Меблеве виробництво і 
деревообробка. Домашній текстиль 

РЕСПУБЛІКА 
БІЛОРУСЬ: 

 

м. Мінськ 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА И УЧЕБНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Міжнародна спеціалізована виставка новітніх технологій 
навчання 

14 – 16 лютого 
 

Новітні технології навчання та організації 
навчального процесу 

м. Мінськ БЕЛЛЕГМАШ - 2019  
(выставка проходит одновременно з выставками «Все для 

швейника», «Обувь – одежда - текстиль», «Рабочая 

20 – 22 лютого 
 

Обладнання та технологій ткацької, швейної, 
взуттєвої промисловості 



одежда. Безопасность и охрана труда») 
Міжнародна спеціалізована виставка обладнання та 

технологій ткацької, швейної, взуттєвої промисловості 
м. Мінськ АВТОМАТИЗАЦИЯ. ЭЛЕКТРОНИКА ЭЛЕКТРОТЕХ. 

СВЕТ 
Міжнародна спеціалізована виставка виробників засобів 

автоматизації і електронних компонентів, 
електрокабельної продукції та засобів освітлення 

12 – 15 березня 
 

Засоби автоматизації і електронні компоненти, 
електрокабельна продукція та засоби освітлення 

м. Мінськ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ 
 XXVI Міжнародна спеціалізована  

виставка - медичний форум новітніх наукових 
досліджень, сучасних методів та концепцій 

інформаційних технологій в медицині, медична техніка,  
обладнання та матеріалів 

26 – 29 березня Новітні наукові дослідження, сучасні методи та 
концепції інформаційних технологій в медицині, 

медична техніка, обладнання та матеріали 

м. Мінськ ВОДА И ТЕПЛО 
Провідна галузева виставка технологій   та обладнання 

водо- та   теплопостачання 

02 – 05 квітня 
 

Обладнання для водо- та теплопостачання 

м. Мінськ МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
(проводится одновременно с выставками «Сварка и 

резка», «Защита от коррозии. Покрытия», «Порошковая 
металлургия») 

Провідна міжнародна галузева виставка-форум країни 

09 – 12 квітня 
 

Металообробна галузь 

м. Мінськ HORECA. RETAILTECH 
Виставка-форум сучасних тенденцій в галузі 

громадського харчування та готельного бізнесу 

16 – 18 квітня Готелі, роздрібна торгівля, кафе 

м. Мінськ БЕЛОРУССКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ  
(проводится вместе с выставками 

«Белкоммунтех», «Цветы. Семена. Сад. Огород», 
«Деревянное и загородное строительство», «Ландшафт. 

Интерьер») 
Міжнародна спеціалізована виставка обладнання та 

технологій міського та заміського будівництва, сучасних 
будівельних технологій, ЖКГ,  благоустрою 

17 – 19 квітня Обладнання та технології міського та заміського 
будівництва, сучасні будівельні технології, ЖКГ, 

благоустрій 

Мінський 
район,  

3-й км від 
МКАД, траса 
Мінськ-Брест 

(М1), 
агромістечко 

БЕЛПРОДУКТ 
 (проходит вместе с выставками «Белагро», 

«Белферма», «Продмаш. Холод. Упак») 
 Головний міжнародний форум-виставка виробників 
сільськогосподарської та харчової продукції країни 

04 – 09 червня Сільськогосподарська та харчова продукція 



Щомислиця, 
28,  

м. Мінськ БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ-2019 
(одновременно проводятся выставки «ТехИнноПром», 

«Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех») 
Міжнародний виставковий проект у промисловій та 

енергетичній галузях під патронажем Уряду Білорусі  

17 – 20 вересня про Промисловість та енергетика 

м. Мінськ БУДПРАГРЕС  
(одновременно проводятся выставки «ТехИнноПром», 

«Профсварка», «Химия. Нефть и газ», «Пластех»)  
Міжнародна спеціалізована будівельна виставка 

24 – 27 вересня Будівництво  

м. Мінськ БЕЛОРУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ - 2019 
Міжнародний транспортно-логістичний форум 

01 – 03 жовтня Транспорт і логістика, логістичний інжиніринг, 
транспортна інфраструктура 

м. Мінськ МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ  
(проводится совместно с «Эстетическая медицина и 

косметология») 
Міжнародна спеціалізована виставка медичної техніки, 

обладнання та технологій 

02 – 04 жовтня Медична техніка, обладнання та технології 
 

м. Мінськ XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

(проводится вместе с выставками «Oil&Gas 
Technologies», «ЭкспоСвет», «Атомэкспо-Беларусь», 
«Водные и воздушные технологии», «ЭкспоГород» и 
XXIII Белорусским энергетическим и экологическим 

конгрессом) 
Міжнародний енергетичний та екологічний форум 

08 – 11 жовтня Технології та обладнання для нафтохімічної, 
атомної, галузі, захисту навколишнього середовища, 

розвитку інтелектуальних міст 
 

м. Мінськ  СТОМАТОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ 
 

Міжнародна галузева виставка стоматологічних 
технологій, обладнання та матеріалів 

16 – 18 жовтня Стоматологічні технології, обладнання та матеріали 

м. Мінськ ДЕРЕВООБРАБОТКА 
Міжнародна спеціалізована виставка деревообробного  

обладнання та технологій 

22 – 25 жовтня Деревообробна промисловість 

м. Мінськ       АВТОСЕРВИС. МЕХАНИКА. АВТО КОМПОНЕНТЫ  
(вместе с «Дорожное строительство») 

Міжнародна спеціалізована виставка досягнень в сфері 
виробництва та ремонту транспортних засобів,  

дорожньої інфраструктури 

29 – 31 жовтня Виробництво та ремонт транспортних засобів 



РЕСПУБЛІКА 
ВІРМЕНІЯ: 

м. Єреван КАВКАЗ: СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 
16-а міжнародна спеціалізована виставка 

01 – 03 березня  Будівництво 

м. Єреван ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА EXPO 2019 
19-а міжнародна спеціалізована виставка 

17 – 19 квітня  Освіта 

м. Єреван EXPO FOOD & DRINKS 
19-а міжнародна спеціалізована виставка 

24 – 26 травня Продукти харчування 

 м. Єреван МИР ДЕТСТВА EXPO 2019 
13-а міжнародна спеціалізована виставка 

14 – 16 червня Товари для дітей 

м. Єреван АРМЕНИЯ EXPO 2019 
19-ий універсальний регіональний торгівельно 

промисловий виставковий форум 

12 – 14 вересня Універсальна 

м. Єреван АРМПРОД EXPO 2019 
Міжнародна спеціалізована виставка 

18 – 20 жовтня  Харчова промисловість 
 

м. Єреван ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦИЯ EXPO 2019 
18-а міжародна спеціалізована виставка 

25 – 27 жовтня Медицина. Фармація 

РЕСПУБЛІКА 
КАЗАХСТАН: 

м. Алмати 
 

CENTRAL ASIA HOMETEXTILE  
16-а Міжнародна виставка домашнього текстилю 

 

24 – 27 лютого  Домашній текстиль: штори, 
тюлі, бавовняні тканини, 

декоративні подушки, 
покривала, постільна білизна, скатертини, рушники 

килимки, циновки, пледи 
м. Астана 

 
AGRITEK/FARMTEK ASTANA  

14-а Міжнародна спеціалізована сільськогосподарська 
виставка 

13 – 15 березня  Сільськогосподарська техніка та обладнання. 
Обладнання для садівництва 

м. Шимкент 
 

SHYMKENTBUILD  
5-а Південно-Казахстанська міжнародна виставка 

будівництва та інтер’єру 

13 – 15 березня  Будівництво. Інтер’єр. Віконні технології. Кераміка і 
камінь. Опалення та вентиляція. Будівництво доріг 

м. Алмати 
 

CENTRAL ASIA FASHION SPRING 2019 
23-я Міжнародна виставка моди  

17 – 19 березня  Жіночій, чоловічий, дитячий одяг 

м. Алмати 
 

HOMEDECO КАЗАХСТАН  
13-а Міжнародна виставка текстилю для дому, посуду і 

дизайну інтер’єру  

16 – 29 березня  Домашній текстиль (штори, тюль, декоративне 
оздоблення та вишивка) 

м. Алмати 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА  
20-а Казахстанська міжнародна освітня виставка  

04 – 06 квітня  Дошкільна та середня освіта: 
бакалаврат, магістратура, аспірантура. Курси 
іноземних мов. Тренінги. Освіта за кордоном.  

Програми з обміну студентами 
м. Алмати 

 
SULUEXPO – АЛМАТЫ  

18-а Міжнародна виставка індустрії краси  
04 – 06 квітня  Професійна, лікувальна і декоративна косметика. 

Апаратна і естетична косметологія. Пластична 
хірургія. Перукарська справа. Парфуми 



м. Алмати 
 

АРУ-АЛМАТЫ 2019 
32-а Міжнародна ювелірна виставка  

 

04 – 07 квітня  Ювелірні вироби із золота, срібла і платини. 
Коштовні й напівкоштовні каміння. Годинники, 

біжутерія. Сувенірна продукція 
м. Атирау 

 
GLOBAL OIL & GAS  

ATYRAU 2019 
18-а Міжнародна виставка у сфері нафтогазової 

промисловості 

09 – 11 квітня  Видобуток і переробка нафти і газу. Нафтогазове 
обладнання. 

Транспортування нафти і газу. 
Сварка в нафтогазовій промисловості 

м. Атирау 
 

ATYRAU BUILD 2019 
18-а Міжнародна виставка будівництва та інтер’єру  

09 – 11 квітня  Будівництво: опалення та вентиляція, сантехніка, 
інтер’єр, кераміка і камінь 

м. Алмати 
 

ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ (KITF 2019) 
19-а Казахстанська міжнародна виставка туризму 

17 – 19 квітня  Міжнародний туризм: 
внутрішній туризм, медичний і оздоровчий туризм 

м. Астана 
 

KIOSH 2019 
9-а Казахстанська міжнародна конференція і виставка по 

охороні праці і безпеки  

25 – 26 квітня  Охорона праці і виробничої безпеки, Здоров’я і 
гігієна праці, пожежна безпека 

м. Алмати 
 

SECURIKA KAZAKHSTAN 2019 
9-а Казахстанська міжнародна виставка присвячена 

охороні, безпеці, засобам порятунку та протипожежному 
захисту 

 

24 – 26 квітня  Технічні засоби забезпечення безпеки, 
відеоспостереження, 

пожежна безпека, аварійно-рятувальна техніка, IT-
безпека, захист інформації. Банківське обладнання. 

Мисливська зброя і аксесуари. 
Спецодяг та засоби захисту 

м. Алмати 
 

НЕДВИЖИМОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ 
13-а Казахстанська міжнародна виставка нерухомості 

24 – 26 квітня  Продаж новобудов, послуги на вторинному ринку, 
елітна нерухомість, котеджі і заміська нерухомість, 

комерційна нерухомість, склади і промислові 
об’єкти 

м. Алмати 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ И СВЯЗЬ 

5-а Казахстанська міжнародна виставка інформаційних 
технологій, безпеки та зв’язку 

24 – 26 квітня  Засоби безпеки для корпоративних мереж, 
антивіруси, програмне забезпечення та пристрої, 

апаратні засоби захисту, біометричні системи 
контролю доступу 

м. Астана 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ, СТАНКОСТРОЕНИЕ И 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

7-а Казахстанська міжнародна промислова виставка 
машинобудування, верстатобудування та автоматизації 

25 – 26 квітня  Важке машинобудування, середнє 
машинобудування, точне машинобудування. 

Автоматизація, стандартизація та інформаційне 
забезпечення процесів. Зварювальне обладнання, 
технології та матеріали. Охорона праці і техніка 

безпеки на підприємствах 
м. Астана ВЫСТАВКА-ФОРУМ ПО ПРИРОДООХРАННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ, УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ, 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДООЧИСТКЕ И «ЗЕЛЁНЫМ» 

ИННОВАЦИЯМ  
5-а Міжнародна виставка-форум з природоохоронних 

технологій 

15 – 30 квітня Переробка і утилізація відходів. Охорона водних 
промислових і побутових ресурсів. Системи і 
обладнання для очищення повітря. Енерго- і 

ресурсозбереження 
екологічна і промислова безпека 



м. Алмати 
 

CENTRAL ASIA HOUSEWARE  
17-а Міжнародна виставка посуду, товарів для дому і 

сувенірів  
 

28 – 30 квітня  Обідні сервізи, чайні та кавові сервізи, фарфор, 
кришталь, скло, сковорідки, каструлі, 

кухонні інструменти. Господарські товари. 
Предмети декору і аксесуари 

м. Алмати 
 

POWER-KAZINDUSTRY 2019 
20-а Міжнародна промислова виставка енергетики та 

електротехніки  

14 – 16 травня  Енергетика, промислова автоматизація, насоси та 
компресори, світлотехніка і кабелі 

м. Алмати 
 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА 
 

13-а Міжнародна промислова виставка  

14 – 16 травня  Обладнання по різці металу, ковальсько-пресове 
обладнання, ливарне обладнання, зварювальне 

обладнання, інструменти, матеріали, технології для 
обробки поверхонь і нанесення покриттів, 

металорізальні інструменти 
контрольно-вимірювальні машини, прилади та 

інструменти 

м. Алмати 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

26-а Казахстанська міжнародна виставка присвячена 
охороні здоров’я  

 

15 – 17 травня  Електромедичне обладнання. Лабораторне 
обладнання. Оптика і офтальмологія 

Рятувальне обладнання і засоби невідкладної 
допомоги. Ортопедія і реабілітація 

Устаткування і установки для лікарських практик, 
лікарень і санаторіїв, фармакологія, здоров’я та 

краса 
м. Астана 

 
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
5-а Казахстанська міжнародна виставка обладнання та 

приладів для неруйнівного контролю 
 

22 – 24 травня Обладнання та прилади для неруйнівного контролю. 
Послуги в області неруйнівного контролю. Технічна 

діагностика, 
моніторингові системи, енергоаудит, лабораторний 

контроль, екологічна діагностика 

м. Астана 
 

ASTANABUILD 2019 
21-а Казахстанська виставка будівництва та інтер’єру 

22 – 24 травня Будівництво та будівельні матеріали, 
теплоізоляційні матеріали і технології, 

електроінструмент і ручний інструмент, 
устаткування для виробництва будівельних і 

оздоблювальних матеріалів 
ландшафтне проектування 

м. Астана 
 

POWER ASTANA 2019 
8-а Казахстанська міжнародна виставка енергетики, 
електротехніки та енергетичного машинобудування 

 

22 – 24 травня  Енергетичне машинобудування, електротехнічне 
обладнання, 

атомні електростанції - матеріали та обладнання, 
моделювання процесів, 

ядерні реактори і установки різних типів і 
призначень 

м. Астана 
 

INTERFOOD ASTANA 2019 
21-а Казахстанська міжнародна виставка продуктів 

29 – 31 травня Продукти харчування, харчові добавки та 
інгредієнти, алкогольні, безалкогольні напої, чай, 



харчування, напоїв, інгредієнтів, упаковки та обладнання 
для харчової промисловості 

кава. Обладнання для виробництва продуктів 
харчування 

м. Алмати 
 

CENTRAL ASIA OFFICE 2019 
5-а Міжнародна виставка обладнання для офісу, 

канцелярських товарів 
та промо подарунків  

29 – 31 травня Сувенірна продукція. Канцелярські товари. 
Організація робочого місця. Офісна техніка. 

Сувеніри та подарунки 

м. Алмати 
 

ВЫСТАВКА ПО РЕКЛАМЕ, ПОЛИГРАФИИ, 
ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ 

5-а Міжнародна виставка по рекламі, поліграфії, 
технологіям і матеріалам 

29 – 31 травня Зовнішня реклама. Поліграфія. Дизайн 

м. Алмати 
 

KAZPROMO 2019 
5-а Міжнародна виставка промоматеріалів та рекламних 

сувенірів 

29 – 31 травня Сувенірна продукція. Канцелярські товари. Сувеніри 
та подарунки. Рекламно-сувенірна продукція 

м. Туркестан СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ 
Міжнародна виставка товаровиробників   

28 липня Продукти харчування. Упаковки. Сувеніри і 
національний одяг 

м. Алмати 
 

ДЕТСТВО 2019 
Міжнародна спеціалізована виставка дитячих товарів та 

іграшок 
 

19 – 21 серпня Дитячі аксесуари та прикраси. 
Ігри та іграшки. Дитячий одяг. Білизна і взуття. 

Коляски, манежі, ходунки. Засоби гігієни для дітей. 
Книги і диски. 

Дитяча творчість, креатив. Дитяче харчування. 
Товари для новонароджених 

м. Алмати 
 

KAZBUILD 2019 
26-а Казахстанська виставка будівництва та інтер’єру 

04 – 06 вересня Будівництво. Інтер’єр. Віконні технології. Кераміка і 
камінь 

м. Алмати 
 

AQUA-THERM ALMATY 2019 
12-а Міжнародна виставка побутового та промислового 
обладнання для опалення, водопостачання, сантехніки, 

кондиціонування і вентиляції  
 

04 – 06 вересня Автоматичні системи управління, арматура  
та клапани, водоочищення,  

газові котли, контрольно-вимірювальні 
прилади, насосне обладнання, санітарно-технічне 
обладнання. Меблі аксесуари для ванних кімнат. 
Технології водопостачання і стічних вод, системи 

опалення, труби та трубопроводи, фітинги та 
клапани 

м. Алмати 
 

ДОРОЖНОЕ И ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

16-а Казахстанська міжнародна виставка дорожнього та 
промислового будівництва 

18 – 20 вересня Дорожньо-будівельна техніка, 
карʼєрна техніка, комунальна техніка, підйомно-

транспортне обладнання, крани, екскаватори, 
грейдери, бульдозери, трактори 

м. Алмати 
 

METALTECH CENTRAL ASIA 2019 
4-а Казахстанська міжнародна виставка технологій та 

обладнання для металообробки 
 

18 – 20 вересня Автоматизація, проектування і програмне 
забезпечення, виробництво готових металевих 
виробів, послуги з обробки металу, ковальсько-

пресове обладнання, ливарні технології та 



обладнання, верстатобудування, обладнання для 
металообробки 

м. Алмати 
 

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 
(TRANSKAZAKHSTAN /  
TRANSLOGISTICA 2019) 

23-тя Казахстанська міжнародна виставка транспорту і 
логістики 

18 – 20 вересня Транспортні послуги та логістичний сервіс, 
транспортна інфраструктура, технічні засоби, 

фінансові послуги, інформаційні технології, митні 
послуги, складське обладнання та послуги 

м. Алмати 
 

MININGWORLD CENTRAL ASIA 2019 
25-а Центрально-Азійська міжнародна виставка гірничого 

обладнання, видобутку та збагачення руд і мінералів 

18 – 20 вересня Відкриті та підземні гірничі роботи, збагачення 
корисних копалин, розвідка родовищ, 

геологорозвідка, металообробка, лабораторно-
аналітичне обладнання 

м. Астана PATA TRAVELMART 2019 
Міжнародна туристична виставка в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні з надання можливостей, 
налагодження контактів та заключення контрактів для 

покупців і продавців туристичних продуктів  

19 – 20 вересня Туристичний потенціал Казахстану. Туристичний 
продукт. Туристичні послуги 

м. Алмати QS WORLDWIDE 2019 
Міжнародна конференція/виставка з питань освіти 

19 – 20 вересня Освіта. Тренінги. Освіта за кордоном 

м. Астана 
 

KAZAKHSTAN SECURITY SYSTEMS 2019 
5-а Міжнародна виставка з безпеки і цивільного захисту  

 

25 – 27 вересня Система антитерористичного захисту об’єктів, 
комплексні системи безпеки, інформаційна безпека, 

запобігання аварій, катастроф і ліквідації їх 
наслідків, пожежна безпека, безпека на транспорті 

м. Астана 
 

ASTANA LEISURE 2019 
16-а Казахстанська міжнародна туристична виставка  

 

25 – 27 вересня Туристичний потенціал Казахстану, актуальні 
напрямки осінньо-зимового сезону, найзручніші 

авіаперельоти, інформативні семінари 
м. Астана 

 
ПРОМСТРОЙ-АСТАНА 2019 

 
20-а Казахстанська міжнародна виставка присвячена 

будівництву 

02 – 04 жовтня Промислове, цивільне і дорожнє будівництво, 
монтажні роботи та будівництво обʼєктів для 

нафтогазової і гірничодобувної промисловості. 
Будівельні машини і механізми, дорожня техніка. 

Будівельні та оздоблювальні матеріали 
м. Алмати POWEREXPO ALMATY 2019 

18-а Казахстанська міжнародна виставка енергетики, 
електротехніки та енергетичного машинобудування 

23 – 25 жовтня Електротехніка, альтернативні джерела енергії, 
енергозбереження та енергоефективність, 

освітлення, промислова світлотехніка 
м. Астана 

 
ASTANA ZDOROVIE 2019 

 
16-а Казахстанська міжнародна виставка з охорони 

здоров’я 

30 жовтня –  
01 листопада  

Медичне, лабораторне, діагностичне обладнання. 
Лікарські засоби. 

Медичні інструменти, 
вироби медичного призначення. Ортопедія і 

реабілітація; Стоматологічні матеріали та послуги. 
Оптика і офтальмологія 



м. Алмати 
 

CLEANEXPO KAZAKHSTAN 2019 
17-а Казахстанська міжнародна виставка миючих засобів, 

обладнання для хімчисток та пральні, обладнання для 
прибирання 

06 – 08 
листопада  

Професійне прибирання, промислова очистка, 
хімчистка гігієна і санітарія, побутова хімія, спец. 

одяг і засоби охорони праці 

м. Алмати 
 

HOREX 2019 
15-а Центрально-Азійська Міжнародна виставка 

обладнання для готелів, ресторанів та супермаркетів 
 

06 – 08 
листопада  

Комплексне забезпечення готелів, меблі для готелів, 
текстиль та уніформа, комплексне оснащення 

підприємств громадського харчування, 
хлібопекарень, кондитерських, обладнання для кухні 

та залу, комплексне оснащення підприємств 
торгівлі, торгівельне, вітринне, холодильне 
обладнання, касове та вагове обладнання 

м. Алмати 
 

COLDCHAIN KAZAKHSTAN 
4-а Центрально-Азійська міжнародна виставка логістики 

06 – 08 
листопада  

Послуги для «холодного ланцюга», холодне 
транспортування і логістика, холодний склад 

м. Алмати 
 

WORLD FOOD KAZAKHSTAN 2019 
22-а Центрально-Азійська міжнародна виставка харчової 

промисловості 
 

06 – 08 
листопада  

М’ясо та птиця, риба та морепродукти, молочні 
продукти, добавки, какао, сиропи. Обладнання для 

молочної промисловості. Тваринництво, 
птахівництво, ветеринарія, кормові добавки. 

Обладнання для випічки 
м. Алмати 

 
KAZUPACK KAZAKHSTAN 2019 

17-а Казахстанська міжнародна виставка упаковки, тари 
та поліграфії 

 

06 – 08 
листопада  

Сировина і напівфабрикати для виготовлення 
етикетки, тари та упаковки; матеріали для 

виробництва упаковки 
пакувальні вироби 

м. Алмати 
 

AGROWORLD KAZAKHSTAN 2019 
 

14-а Центрально-Азіатська міжнародна виставка 
сільського господарства 

06 – 08 
листопада 

Тваринництво, птахівництво 
корми, ветеринарія. Фінансування і кредитування. 
Вирощування фруктів, овочівництво. Переробка 

відходів, переробка і зберігання зерна 

м. Алмати 
 

CENTRAL ASIA PLAST WORLD 2019 
11-а Міжнародна виставка сировини і технологій для 

виготовлення виробів з пластмас  
 

14 – 16 
листопада  

Термопласти, термопластичні еластомери, пінопласт 
і допоміжні продукти, каучук, синтетичні волокна, 
обладнання для переробки, машини для лиття під 

тиском 

м. Астана ITB EURASIA 
Міжнародна туристична виставка  

грудень Туристичний потенціал Казахстану. Туристичний 
продукт. Туристичні послуги 

КИРГИЗЬКА 
РЕСПУБЛІКА: 

 

м. Бішкек DENTAL-EXPO KYRGYZSTAN 
4-а Міжнародна спеціалізована виставка стоматології  

09 – 11 квітня Стоматологічне обладнання та інструменти, 
дентальна імплантація, ортодонтична продукція 

м. Бішкек MEDEXPO KYRGYZSTAN 
14-а Міжнародна спеціалізована виставка охорони 

здоров'я  

09 – 11 квітня  Охорона здоров’я, естетична медицина, лабораторне 
та фізіотерапевтичне обладнання, медичні вироби та 

спеціалізований одяг, медична література 
м. Бішкек BIMTE 

4-а Міжнародна спеціалізована виставка санаторного 
09 – 11 квітня  Санітарно-курортне лікування, дитячі оздоровчі 

заклади, медичні послуги, лікування за кордоном 



лікування та медичного туризму  

м. Бішкек FOODEXPO KYRGYZSTAN 
3-я Міжнародна спеціалізована виставка продуктів 

харчування та напоїв  

16 – 18 квітня  Продукти харчування та напої 

м. Бішкек FOODTECH EXPO KYRGYZSTAN 
3-я Міжнародна спеціалізована виставка обладнання для 

харчової промисловості  

16 – 18 квітня  Обладнання для розливу, консервація, виготовлення 
кондитерських виробів 

м. Бішкек HORECABISHKEK 
3-я Міжнародна спеціалізована виставка обладнання, 

товарів і послуг для підприємств громадського 
харчування  

16 – 18 квітня  Обладнання для ресторанів, обладнання для мережі 
швидкого харчування, текстиль та уніформа 

м. Бішкек UPACKEXPO KYRGYZSTAN 
3-я Міжнародна спеціалізована виставка пакувальної 

індустрії  

16 – 18 квітня  Обладнання для виробництва тари та упаковок, 
нанесення маркування чи кодування, матеріали для 

виробництва 

м. Бішкек HALALFOOD EXPO 
3-я Міжнародна спеціалізована виставка Халал-індустрії  

16 – 18 квітня  Вироби з м’яса птиці, напівфабрикати з м’яса, 
консервна та молочна продукція 

м. Бішкек KYRGYZBUILD 
17-а Міжнародна спеціалізована виставка будівництва та 

інтер'єру  

24 – 26 квітня  Оздоблювальні матеріали, інструменти, технології 

м. Бішкек ENERGYEXPO 
10-а Міжнародна спеціалізована виставка енергетики та 

освітлення  

24 – 26 квітня  Системи газопостачання, паливні матеріали, 
електротехнічне обладнання, енергозберігаючі 

технології 

м. Бішкек KYRGYZCOMEX 
5-а Міжнародна спеціалізована виставка дорожнього 

будівництва, спецтехніки і комплектуючих  

24 – 26 квітня  Будівельна та комунальна техніка, бурове 
обладнання та інструменти, промислові технології, 

дорожньо-будівельна техніка 

м. Бішкек SAFETYEXPO KYRGYZSTAN 
5-а Міжнародна спеціалізована виставка промислової 

безпеки та засобів порятунку  

24 – 26 квітня  Пожежна безпека, відео-спостереження та системи 
контролю доступу, спецодяг 

м. Бішкек BEAUTYEXPO KYRGYZSTAN 
5-а Міжнародна спеціалізована виставка індустрії краси 

та здоров'я  

19 – 21 вересня  Професійна косметика, косметологічне обладнання, 
препарати, високотехнологічне обладнання для 

фахівців естетичної медицини 
м. Ош MEDEXPO YUG 

4-а Міжнародна спеціалізована виставка охорони здоров'я  
 

18 – 20 вересня  Охорона здоров’я, естетична медицина, лабораторне 
та фізіотерапевтичне обладнання, медичні вироби та 

спеціалізований одяг, медична література 

РЕСПУБЛІКА 
МОЛДОВА: 
 

м. Кишинів MADE IN MOLDOVA 
Expoziţie-târg naţională multiramurală de servicii şi mărfuri 

autohtone, ediţia а XVIIIa 
XVIII національна багатогалузева виставка-ярмарок 

30 січня –  
03 лютого 

Споживчі товари широкого вжитку 



вітчизняних товарів і послуг 

м. Кишинів TOURISM. LEISURE.  
HOTELS 

Expoziţie internaţională specializată de turism, agrement şi 
hoteluri, ediţia a XXIV-a 

XXIV міжнародна спеціалізована виставка туризму, 
відпочинку та готелів 

07 – 10 лютого Туризм та готельний бізнес 

м. Кишинів EXPOVIN MOLDOVA  
Expoziţie internaţională specializată, ediţia a XXVIII-a. 
Vinuri, băuturi alcoolice, echipament şi accesorii pentru 

industria vinicolă  
XXVIIІ міжнародна спеціалізована виставка 

22 – 24 лютого Вина та виноробна продукція 

м. Кишинів BEAUTY 
Expoziţie internaţională specializată de cosmetice, parfumerie 

şi echipamente pentru industria frumuseţii, ediţia a XXII-a  
XXII міжнародна спеціалізована виставка косметики, 

парфумерії та обладнання для індустрії краси 

28 лютого –  
03 березня 

Косметологія. Індустрія краси та моди 

м. Кишинів CELEBRATION 
Expoziţie internaţională specializată, ediţia a XII-a. Salon de 

mariaj & Arta Sărbătorii 
XII міжнародна спеціалізована виставка 

07 – 10 березня Індустрія свята. Весільна мода для наречених  

м. Кишинів MOLDAGROTECH (spring) 
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente 

şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a 
XXXVI-a  

XXXVI міжнародна спеціалізована виставка машин, 
обладнання і технологій для агропромислового комплексу 

13 – 16 березня Машини, обладнання, новітні технології 

м. Кишинів MOLDCONSTRUCT 
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii, 

echipamente, scule şi materiale pentru construcţii, ediţia a 
XXIVa  

XXIV міжнародна спеціалізована виставка будівельних 
технологій, обладнання, інструментів та матеріалів 

03 – 06 квітня Обладнання та технології будівництва 

м. Кишинів MOLDENERGY 
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii de 

conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu 
gaze, echipamente de condiţionare a aerului, ediţia a XXIII-a  

XXIII міжнародна спеціалізована виставка 
енергозберігаючих технологій, систем опалення, 

03 – 06 квітня Енергозберігаючі технології, опалення, 
газопостачання і кондиціонування повітря 



газопостачання і кондиціонування повітря 

м. Кишинів BOOK FAIR 
Salon de carte pentru copii şi tineret, ediţia a XXIII-a 
XXIII салон-виставка книги для дітей та юнацтва 

11 – 14 квітня Книги та книжна продукція 

м. Кишинів IMOBIL MOLDOVA 
Târg specializat de imobiliare, ediţia a XXII-a. Servicii 

imobiliare. Ipotecă. Asigurare. Construcţia obiectelor locative 
 XXII спеціалізований ярмарок нерухомості 

11 – 14 квітня Нерухомість. Іпотека. Страхування. Будівництво 
житлових об’єктів 

м. Кишинів TÎRGUL DE FLORII  
Târgul cadourilor de Paşti, ediţia a VIII-a 

VIII ярмарок великодніх подарунків 

19 – 23 квітня Подарунки. Сувенірна продукція 

м. Кишинів PACKAGING. DEPOT 
Expoziţie internaţională specializată de ambalaje, materiale, 

tehnologii  şi utilaje pentru producerea acestora, ediţia a 
XXIV-a  

XXIV міжнародна спеціалізована виставка тари та 
упаковки, матеріалів і обладнання для їх виробництва 

16 – 19 травня Обладнання та технології для упаковки 
 

м. Кишинів FOOD & DRINKS 
Expoziţie internaţională specializată de produse alimentare şi 

materii prime pentru producerea acestora, ediţia a XXVI-a  
XXVI міжнародна спеціалізована виставка продовольчих 

товарів  

16 – 19 травня Продукти харчування та напої 

м. Кишинів FOOD TECHNOLOGY 
Expoziţie internaţională specializată de echipamente şi 

tehnologii pentru industria alimentară şi de prelucrare, ediţia a 
XXVI-a  

XXVI міжнародна спеціалізована виставка обладнання та 
технологій для харчової і переробної галузей 

16 – 19 травня Харчова і переробна галузь 

м. Кишинів KID’S EXPO 
Expoziţie-festival internaţională de mărfuri şi servicii pentru 

copii şi viitoarele mame, ediţia a IX-a 
IX міжнародна виставка-фестиваль товарів і послуг для 

дітей і майбутніх мам 

31 травня –  
02 червня 

Споживчі товари. Текстиль. Одяг та взуття 

м. Кишинів BBQ FEST 
Festivalul barbecue, ediţia a XVII-a 

XVII фестиваль барбекю 

31 травня –  
02 червня 

Індустрія вуличної їжі 

м. Кишинів SCHOOL FAIR 
Târg de articole pentru şcoală, ediţia a VII-a 

VII ярмарок товарів для школи 

15 серпня –  
01 вересня 

Шкільна продукція та товари 



м. Кишинів BOOKFEST CHIŞINĂU 
Târg Specializat de Carte, Ediţia a XII-a. Edituri. Librării. 

Distribuire de carte. Literatură. Centre de instruire. 
XII спеціалізований книжковий ярмарок 

29 серпня – 
01 вересня 

Книговидавництво і поліграфія 

м. Кишинів MOLDMEDIZIN & MOLDDENT  
Expoziţie internaţională specializată de echipamente 

medicale, preparate farmaceutice şi stomatologie, ediţia a 
XXV-a  

XXV міжнародна спеціалізована виставка медичного 
обладнання, медикаментів та стоматології 

11 – 13 вересня Медичне обладнання і стоматологія 

м. Кишинів IMOBIL MOLDOVA 
Târg specializat de imobiliare, ediţia a XXIII-a 

Servicii imobiliare. Ipotecă. Asigurare. Construcţia obiectelor 
locative 

XXIII спеціалізований ярмарок нерухомості 

19 – 22 вересня Нерухомість Іпотека. Страхування. 
 Будівництво житла 

 

м. Кишинів TULBUREL 
Festivalul vinurilor tinere, ediţia a VII-a 

VII фестиваль молодого вина 

27 – 29 вересня Вино та виноробна продукція 

м. Кишинів FARMER 
Expoziţie-târg internaţională specializată de produse, utilaje, 

tehnologii agricole şi meşteşuguri, ediţia a XXII-a 
XXIІ міжнародна спеціалізована виставка-ярмарок 

сільськогосподарської продукції, інвентарю, технологій і 
ремесл 

16 – 19 жовтня Сільське господарство 

м. Кишинів MOLDAGROTECH (autumn) 
Expoziţie internaţională specializată de maşini, echipamente 

şi tehnologii pentru complexul agroindustrial, ediţia a 
XXXVII-a 

XXXVII міжнародна спеціалізована виставка машин, 
обладнання і технологій для агропромислового комплексу 

16 – 19 жовтня Машини, обладнання, технології 

м. Кишинів INFOINVENT 
Expoziţie internaţională specializată a proprietăţii intelectuale, 

creativităţii şi inovării, ediţia a XVI-a 
XVI Міжнародна спеціалізована виставка інтелектуальної 

власності, творчості та інновацій 

20 – 23 
листопада 

Інноваційні технології 

РЕСПУБЛІКА 
ТУРКМЕНІСТА
Н: 

 

м. Ашгабат 
 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ 
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТУРКМЕНИСТАНА 
Виставка-ярмарок і конференція присвячені XI річниці 

створення Союзу промисловців і підприємців 

17 – 18 березня  Товари промислового та побутового призначення 



Туркменістану 

м. Ашгабат ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ 
Міжнародна виставка-ярмарок та конференція 

присвячена торгівлі 

10 – 11 квітня  Торгівля 

м. Ашгабат  TУРКМЕНСКИЙ СКАКУН И МИРОВОЕ 
НАЕЗДНИЧЕСКОЕ ИССКУСТВО 

Міжнародна наукова конференція і міжнародна виставка-
ярмарок, засідання міжнародної асоціації 

Ахалтекінського конярства 

24 – 28 квітня  Конярство, вироби/товари для конярства та верхової 
їзди 

м. Ашгабат  БЕЛЫЙ ГОРОД АШХАБАД  
Універсальна міжнародна виставка будівельних 

матеріалів 

23 – 25 травня  Будівельні матеріали, будівельні послуги 

м. Ашгабат 
 

ТУРКМЕНСКИЙ КОВЕР И ТЕКСТИЛЬ – МИРОВОЙ 
БРЕНД 

Міжнародна виставка килимової та текстильної продукції 
та XIX засідання всесвітнього товариства цінителів 

туркменського килима 

26 – 27 травня Домашній текстиль (килими) 

м. Ашгабат 
 

ТУРКМЕНСКИЙ МИР 
Міжнародна автомобільна виставка 

03 – 05 липня Новинки автомобільної промисловості 

м. Ашгабат ЗДОРОВЬЕ-2019 
Міжнародна виставка і наукова конференція присвячені 

медичним та фармацевтичним виробам 

20 – 22 липня  Медичні та фармацевтичні вироби, вироби для 
фармацевтичної промисловості 

м. 
Туркменбаш 
Національна 
туристична 

зона «Аваза» 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ, 

ПРИУРОЧЕННАЯ КО ДНЮ КАСПИЙСКОГО МОРЯ –  
12 АВГУСТА 

Міжнародна виставка інноваційних технологій 
Прикаспійських держав 

12 – 13 серпня  Інноваційні технології. Новинки 

м. Ашгабат  ТУРКМЕНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Міжнародна виставка будівельних матеріалів 

28 – 30 серпня Будівельні матеріали 

м. Ашгабат  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТУРКМЕНИСТАНА 
Міжнародна виставка та наукова конференція присвячена 

енергетиці 

12 – 14 вересня Продукція для спорудження та використання в 
енергетичних установках та для потреб енергетики 

м. Ашгабат  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 

Виставка економічних досягнень Туркменістану та 

21 – 22 вересня  Згідно з тематикою заходу 



науково-практична конференція щодо основних 
напрямків розвитку соціально-економічних сфер 

Туркменістану 
м. 

Туркменбаш 
 

ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТИВИЯ 
Міжнародна туристична виставка та конференція 

присвячена туризму 

09 – 10 жовтня  Туризм. Туристичний потенціал Туркменістану. 
Туристичний продукт. Туристичні послуги 

м. Ашгабат 
 

ТУРКМЕНТЕЛ 
Міжнародна виставка та наукова конференція 

телекомунікації, телеметрії та інформаційних технологій 

10 – 12 жовтня  Телекомунікації. Інформаційні технології. 
Безпровідний зв'язок 

м. Ашгабат НЕФТЬ И ГАЗ ТУРКМЕНИСТАНА  
Міжнародна конференція та міжнародна виставка 

продукції виробництва нафто-газової промисловості 

22 – 24 жовтня  Продукція виробництва нафто-газової 
промисловості, продукція для використання у 

нафто-газовій промисловості 

м. Ашгабат 
 

КНИГА – ПУТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ И РАЗВИТИЮ 
Міжнародна книжкова виставка-ярмарок та наукова 

конференція друкованої продукції 

05 – 06 
листопада  

Видавництва, книжкова торгівля, періодичні 
видання, книги, листівки та інші види друкованої 

продукції 
м. Ашгабат 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ В ЭПОХУ МОГУЩЕСТВА И 

СЧАСТЬЯ 
Міжнародна виставка та наукова конференція присвячені 

освітнім закладам 

12 – 13 
листопада  

Досягнення закладів освіти. Освітні програми. 
Навчання за кордоном 

РЕСПУБЛІКА 
УЗБЕКИСТАН: 

м. Ташкент  UZBUILD TASHKENT 
Ювілейна Міжнародна виставка присвячена будівництву 

27 лютого –  
01 березня  

Будівництво, будматеріали 

 м. Ташкент AQUATHERM TASHKENT 
Міжнародна виставка вентиляції, кондиціонування, 
водопостачання, сантехніки, басейнів, технологій по 
охороні навколишнього середовища і відновлюючих 

джерелах енергії  

27 лютого –  
01 березня  

Опалювання, вентиляція, кондиціонування, 
водопостачання, сантехніка, басейни, технології з 
довкілля охорони і поновлювані джерела енергії 

 м. Ташкент  AGROWORLD UZBEKISTAN 
Міжнародна виставка сільського господарства 

13 – 15 березня  Устаткування для тваринництва, птахівництва, для 
зберігання і переробки зернових, фруктів, овочів, 

корму, добавки, сільгосптехніка 
 м.Ташкент UZMETALMASHEXPO  

Міжнародна виставка металургії, металообробки, 
станкобудування та зварки 

27 – 29 березня  Металургія, металообробка, верстатобудування, 
зварка 

 

 м. Ташкент UZCHEMPLASTEXPO 
Міжнародна виставка хімічної промисловості 

27 – 29 березня  Хімічна промисловість, виробництво пластмас і 
гуми 

 м. Ташкент UZTECHTRNSEXPO 
Міжнародна виставка спецтехніки, транспорту  

та логістичних послуг  

27 – 29 березня  Спецтехніка, транспорт, і логістичні послуги 

 м. Ташкент UZMININGEXPO   
Міжнародна виставка технологій та  устаткування для 

27 – 29 березня  Геологія, геодезія, картографія 



гірничодобувної і переробної промисловості 

 м. Ташкент UZSECUREEXPO 
Міжнародна виставка технологій безпеки 

27 – 29 березня  Охорона і безпека 

 м. Ташкент UZFOOD 
Міжнародна виставка харчової промисловості 

03 – 05 квітня  Харчова промисловість, напої 

 м. Ташкент ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – TIHE 
Міжнародна виставка охорони здоров'я  

16 – 18 квітня  Охорона здоров'я 

 м. Ташкент ASIAN 
Центральноазійська міжнародна виставка фармацевтичної 

промисловості 

16 – 18 квітня Фармацевтика 

 м. Ташкент STOMATOLOGY UZBEKISTAN 
Міжнародна виставка стоматології 

16 – 18 квітня  Стоматологія 

 м. Ташкент MEBELEXPO UZBEKISTAN 
Міжнародна виставка технологій виробництва меблів 

24 – 26 квітня Меблі 

 м. Ташкент OIL & GAS UZBEKISTAN 
Міжнародна виставка присвячена добуванню нафти та 

газу 

15 – 17 травня  Нафта і газ Узбекистану 

 м. Ташкент ЕНЕРГЕТИКА, ЕНЕРГОХРАНЕНИЕ, 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЕНЕРГИИ 

Міжнародна виставка енергетики, енергозбереження, 
альтернативних джерел енергії 

15 – 17 травня  Енергетика, енергозбереження, альтернативні 
джерела енергії 

 м. Ташкент UZTEXTILE EXPO 
Міжнародна виставка текстильної і модної індустрії 

11 – 13 вересня  Текстиль і модна індустрія 

 м. Ташкент PLASTEX UZBEKISTAN 
Міжнародна виставка индустрії пластмаси 

25 – 27 вересня   Устаткування для виробництва і переробки 
пластмас, сировина, продукція з пластмаси, 

утилізація; лабораторні устаткування, посуд, меблі; 
продукція хімічної промисловості 

 м. Ташкент UZMEDEXPO 
Міжнародна медична виставка  

25 – 27 вересня  Медицина 

 м. Ташкент O'ZUPACK - O'ZBEKINPRINT 
Міжнародна виставка технологій і устаткування для 

упаковки і друку  

25 – 27 вересня  Технології і устаткування для упаковки і друку 

 м. Ташкент GETCA 
Центральноазіатська міжнародна виставка технологій 

переробки відходів 

25 – 27 вересня  Ресурсозберігання, утилізація, екологія 

 м. Ташкент INTERPACKEXPO  
Міжнародна виставка технологій та  устаткування для 

пакувальної промисловості 

27 – 29 
листопада  

Технології і устаткування для пакувальної 
промисловості і поліграфічної  продукції 

 


