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Сьогодні, енергетичний фактор є визначальним у розвитку економічної 

ситуації в Україні. Дефіцит паливно-енергетичних ресурсів в країні 

стимулює керівників, відповідальних за прийняття рішень на національному, 

регіональному та місцевому рівнях, до негайного проведення ефективних 

галузевих реформ, впровадження енергоефективних технологій та 

широкомасштабних програм з енергозбереження на підприємствах усіх 

секторів економіки. 

 

У нових економічних умовах, XVI Міжнародна спеціалізована виставка 

«Енергетика в промисловості - 2018» покликана стати центральним 

об'єднуючим галузевим заходом для демонстрації досягнень у сфері 

виробництва енергозберігаючого обладнання та інноваційних технологій, а 

також головною консолідуючою подією для конструктивного діалогу бізнесу 

і влади, виробничої кооперації промисловців і підприємців. 

 

Виставка «Енергетика в промисловості», що проводиться в рамках 

Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: 

сьогодення та майбутнє» за дорученням Кабінету Міністрів України та 

під егідою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 

зберігає свої лідерські позиції і визнання професійної спільноти, по 

праву вважається візитною карткою енергетичної галузі України. 
 

Учасники і відвідувачі виставки мають унікальну нагоду взяти участь в 

обговоренні сьогодення і майбутнього вітчизняної енергетики, зустрітися з 

представниками галузевої інтелектуальної та інженерної еліти - керівниками 

органів влади, електрогенеруючих, електромережевих, енергопостачальних 

компаній, лідерами електротехнічної промисловості, приладобудування, 

енергетичного машинобудування, провідними вченими, експертами, 

головними спеціалістами підприємств різних галузей промисловості та 

інфраструктурних об'єктів, фінансистами та інвесторами. 

 

Запрошуємо до участі в XVI Міжнародній спеціалізованій виставці 

«Енергетика в промисловості - 2018», V Всеукраїнському семінарі 

інженерів-енергетиків, XVI Міжнародному форумі 

«Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». 

Впевнені, що ключовими аргументами на користь участі у 

найважливішій галузевій події 2018 року стануть реакція на сьогоднішні 

виклики в енергетичній сфері, колективна відповідальність в подоланні 



кризових явищ в українській енергетиці, високий статус і стратегічна 

важливість ділових заходів, широке представництво провідних 

профільних фахівців нової формації. 

 

Місце проведення: 

Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 

15, станція метро «Лівобережна» 

Контакти: 

тел./факс: +38 (044) 201-11-57, 201-11-67, 201-11-78, 206-87-96 

e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua, energoprom@iec-expo.com.ua 

Детальна інформація на сайті: www.iec-expo.com.ua 
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