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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БІЗНЕС - ФОРУМ                    
«5Е» - це наймасштабніша подія, 
яка  проходила у складі:
➢ Міжнародних виставок:

Енергетика в промисловості’2021
EcoEnergy Expo’2021
Electro Install’2021
E-Сomps+DigiTec’2021
НафтоГазЕкспо’2021
Мining & Мinerals Expo’2021
➢ Ділової програми

ФОРУМ НЕ МАЄ АНАЛОГІВ В УКРАЇНІ

В порівнянні з 2020 роком, результати 
цьогорічних   заходів   вселяють 
оптимізм та надію на те, що РИНОК, 
НАРЕШТІ, ОЖИВАЄ!  Ми  ще  не 
досягли  докарантинного рівня, але 
результати  виставок,  як  індикатор 
стану  галузей,  відобразили  помітні 
ознаки  відновлення  ділової  і 
споживчої активності. 

З 19   по   21   жовтня   2021  року
на   території   Міжнародного 
виставкового   центру   успішно 
пройшов   XIX Міжнародний
енергетичний бізнес-форумом «5Е»
(Енергетика.   Електротехніка. 
Енергоефективність.   Екологія. 
Енергоресурси).



ГОЛОВНЕ МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ

«Дуже важливо, що з’являються такі дискусії, де 
спілкуються  про  енергетику,  її  майбутнє.                    
Тут можна ознайомитись з інноваціями, а також 
компаніями, які впроваджують ці інновації в 
енергетичному секторі. Це – майданчик, який 
об’єднує  тих,  хто  формує  політику  в 
енергетичному секторі та тих, хто працює в 
рамках цієї політики. Увесь світ працює над 
зменшенням вуглецевого сліду та збереженням 
сталості енергосистеми. І Україна має не 
відставати в цьому напрямку».

19 жовтня  2021 р. відбулось урочисте  відкриття Форуму та виставок

✓ Голова правління ДП НЕК 
«УКРЕНЕРГО» Володимир
Кудрицький

✓ Президент Українського 
національного комітета CIGRE 
Олександр Светелік

✓ Генеральний директор 
ТОВ «МВЦ»  Анатолій Ткаченко

✓ та інші почесні гості

Участь у церемонії взяли:

✓ Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк
✓ Заступник Міністра енергетики  з питань європейської інтеграції 

Ярослав Демченков

Вітаючи учасників та гостей Форуму і виставок, Ярослав Демченков
наголосив на важливості подібних майданчиків з огляду на посилення 
загроз енергетичній безпеці України. 
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ГЕОГРАФІЯ УЧАСНИКІВ
Австрія, Ізраїль, Іспанія,   Італія, Китай,  Литва, Німеччина,  Польща,  США, 
Туреччина, Узбекистан, Україна, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія
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189
КІЛЬКІСТЬ ЕКСПОНЕНТІВ  ВИСТАВОК

ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ УЧАСНИКІВ 
У ПОРІВНЯННІ З 2020 РОКОМ

ГОЛОВНЕ МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ



ЕНЕРГЕТИКА
В ПРОМИСЛОВОСТІ

2021

СЕРЕД УЧАСНИКІВ:

Участь  у  виставці  взяли  провідні  вітчизняні та                    
іноземні   виробники  та  постачальники  новітніх                
технологій   та   ефективного   електротехнічного  й 
енергетичного    устаткування    для    електростанцій, 
підстанцій,     високовольтних     ліній     електропередачі, 
розподільчих    електромереж,   великих   систем 
електропостачання   промислових підприємств.

Цьогорічна      виставка       «Енергетика      в 
промисловості»   ще  раз  підтвердила  свій 
статус   головної    галузевої  події в  Україні, 
зібравши        на       єдиному      майданчику
ключових  вітчизняних  та іноземних  гравців 
енергетичного   та   електротехнічного   ринку.



ECOENERGY
EXPO 2021

СЕРЕД УЧАСНИКІВ:

У      2021     році     «EcoEnergy Eхpo»
продемонструвала  енергоефективні та

екологічно        чисті        технології,     які
дозволяють знизити  енергоспоживання
та      негативний    вплив    на    довкілля, 

підвищити          конкурентоспроможність
українських      підприємств.     У     виставці

взяли участь  виробники   та   постачальники
фотоелектричної             продукції,          силової 

електроніки,           монтажних           конструкцій, 
електротехнічного   та  енергетичного  обладнання,

засобів          автоматизації,          «розумних»          систем
енергопостачання,   енергоефективних 
освітлювальних приладів, котельного 
устаткування, екологічно чистого 
транспорту.  



ELECTRO 
INSTALL

2021

СЕРЕД УЧАСНИКІВ:

Виставка   «ELECTRO   INSTALL   - 2021»                                                                         
унікальний  експозиційний майданчик                                                                      
для презентації найбільш затребуваного 
сегменту   електротехнічного ринку, 
продукція якого широко застосовується   
в  усіх cферах виробничої, господарської
та побутової діяльності.

Учасниками  виставки  стали світові лідери
електротехнічного  ринку,  провідні вітчизняні                                                     
та  зарубіжні  компанії,  які представили  сучасну                                                           
низьковольтну     електротехнічну,    світлотехнічну,                                                    
кабельно-провідникову продукцію,  засоби  автоматизації  та  програмного 
забезпечення для систем  електропостачання та електроживлення об'єктів 
житлового,  громадського,  комерційного   та  промислового  призначення, 
усіх видів електромонтажу.



2021 +E-Comps
DigiTec

E-comps+Digitec - перша  спеціалізована 
виставка  тематикою  якої   є  презентація 
обладнання   і    технологій    виробництва 
мікроелектронної     техніки,     практичних 
рішень   в  сфері  побудови  корпоративних 
мереж передачі даних, телекомунікаційних 
мереж, цифровізації економіки. 
У   цьому   році   на   стендах   учасників    були
представлені   рішення   для   промисловості    із 
застосуванням хмарних, IoT, бездротових технологій, 
що   підкреслило   зростаючу    важливість   мережевих   і 
цифрових технологій, сучасних мікроелектронних пристроїв. 

СЕРЕД УЧАСНИКІВ:



НАФТОГАЗЕКСПО’2021 стала найбільшою
виставковою подією  в    Україні
для нафтової, газової і нафтопереробної
промисловості.

Цього року відвідувачі виставки
мали змогу ознайомитись з
сервісними послугами і обладнанням
для розвідки, буріння, експлуатації

нафтових і газових свердловин,
насосним, теплообмінним, колонним,
газотурбінним обладнанням та КВП.

Крім того, на виставці широко була
представлена трубна продукція та

запірно - регулююча арматура, а також
технології і обладнання для зберігання та

СЕРЕД УЧАСНИКІВ:

перевозки газу, автономного
і резервного газопостачання

промислових підприємств,  системи
автоматизації технологічних процесів.



Міністерство промисловості та торгівлі Чеської 
Республіки цьогоріч вже втретє за 6 років проведення 

Цьогорічна виставка відобразила
загальний тренд на цифровізацію
промисловості, на стендах багатьох

учасників були представлені сучасні
рішення в сфері комунікаційних технологій,

мереж передачі даних, «розумних» систем
енергопостачання, промислового освітлення

поряд з приводними, конвеєрними,
інженерними продуктами і системами.

виставки представило колективний стенд чеських
виробників гірничого обладнання.

СЕРЕД УЧАСНИКІВ:

2021



ВІДВІДУВАЧІВ З31 КРАЇНИ СВІТУ

ЕКСПОЗИЦІЙНА ПЛОЩА 9000 КВ. М

БІЛЬШЕ 8000

Австрія, Бельгія, Білорусь, Великобританія,  Грузія, Єгипет, Естонія, Ізраїль, Іспанія, 
Італія, Казахстан, Канада, Катар, Китай, Латвія, Литва, Молдова, Монако, 

Німеччина, ОАЕ, Польща, Саудівська Аравія, Словенія, Туреччина, Узбекистан, 
Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швеція.

ГЕОГРАФІЯ ВІДВІДУВАЧІВ

189
КІЛЬКІСТЬ ЕКСПОНЕНТІВ  ВИСТАВОК

ВІДВІДУВАННЯ  ТА  ПЛОЩА  ВИСТАВОК

ГОЛОВНЕ МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ



ГОЛОВНЕ МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ

VII МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС ІНЖЕНЕРІВ-ЕНЕРГЕТИКІВ 
«Стан та перспективи розвитку електроенергетики України в умовах головних 

викликів та основних тенденцій розвитку світової енергетики»

Ключовою подією  ділової  
програми  було проведення VII
Міжнародного конгресу інженерів -
енергетиків, організованого 
Українським національним 
комітетом CIGRE та МВЦ. На порядку 
денному стояли найбільш гострі та 
актуальні питання щодо сучасного 
стану та перспектив розвитку 
електроенергетичного комплексу. 

Участь у заході взяли керівники та 
фахівці Міненерго, НКРЕКП,  НЕК 
«Укренерго», ПрАТ «Укргідроенерго»  
НАЕК «Енергоатом»,  експерти 
енергетичної галузі, топ-менеджери і 
спеціалісти енергогенеруючих, 
електропостачальних і  
електропередавальних компаній, 
промислових підприємств, наукових 
установ та громадських об’єднань.

Конгрес проходив у форматі 
Пленарного засідання «Енергетична 
безпека України» та панельних 
дискусій: «Перспективні напрямки 
розвитку ОЕС України в 10-річний 
період», «Трансфер світових 
технологій в гідроенергетику України», 
«Атомні можливості для енергетичної 
незалежності України»,«Енергетичний
перехід і його вплив на експлуатацію 
електричних мереж».



ГОЛОВНЕ МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ

В свою чергу, Олександр Романюк, директор
дивізіону Розвідка і видобування НАК Нафтогаз
України, розповів, що серед робіт, які заплановані
на наступний рік – збільшення кількості бічних стовбурів
та КРС.

19 жовтня конференція розпочалася з доповіді голови
правління НАК Нафтогаз України Юрія Вітренка, який
зазначив, що Група планує збільшити обсяги робіт, які
призведуть до збільшення видобутку газу якнайшвидше.

Виконавчий директор Асоціації газовидобувних
компаній України Артем Петренко акцентував увагу на
тому, що в епоху декарбонізації та впровадження
зеленого курсу попит на природний газ буде
надзвичайно високим щонайменше ще 10-15 років.

Доповідь Івана Гафіча, директора з розвідки та
перспективного розвитку ДТЕК Нафтогаз, привернула
до себе увагу гостей конференції, адже в ній йшлося
про сучасні підходи ДТЕК Нафтогаз до пошуку і
освоєння об’єктів нетрадиційних структур.

Також серед доповідачів були
перші особи – Sela Energy,
ТОВ «НТП «Бурова техніка», ГРП
«БелНИПИнефть», Geopartner
Geofizyka Sp. z. o. o., ПрАТ «НВК
«Укрнафтінвест», Terraplas,
ТОВ «Хімічна технологічна
компанія», ТОВ «Геосинтез
Інженірінг», ТОВ «Омас
Україна», СЗАТ «Фідмаш».

VI КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Буріння. Інтенсифікація. Екологія та охорона праці»



ГОЛОВНЕ МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Група компаній Tolk ознайомила з
унікальним тарифним меню для
бізнес-споживачів.
Було презентовано тарифне меню з
шести «страв», яке дозволяє
споживачу самостійно визначитися з
обранням тарифу, що підходить саме
для його бізнесу.

Представник компанії АВВ з Літви
представив унікальне передове
рішення «АBB Ability Mobile Connect
for drives» для сервісу приводу.
Функції продукту включають чати,
обмін зображеннями та резервними
копіями, перегляд параметрів в
інтернеті, відправку пакетів
підтримки, що робить процес
технічної підтримки швидким та
ефективним.

ДЕМО МАЙДАНЧИК «5Е»
Презентації, майстер класи, конференції учасників виставок, 

корисна інформація про новітню продукцію, технології та послуги

Сьогодні, обираючи постачальника електричної енергії, споживач хоче
отримати не лише справедливу ціну, але й надійний ресурс, а також сервісну,
юридичну та фінансову підтримку.

Представник компанії «Шнейдер
Електрік Україна» провів
презентацію та майстер - клас
ознайомивши фахівців з серією
модульного обладнання Resi9 для
житлової та комерційної нерухомості,
широкий асортимент якого дозволяє
в поєднанні з унікальними щитами
Resi9 MP реалізувати різні рішення
електропостачання для житлових
та громадських будівель. Нова
серія модульних пристроїв Resi9
цікава профільним спеціалістам:
електрикам, електромонтажникам і
проєктантам ще тим, що особливістю
нової серії є максимальна здатність
відключення, яка становить 6000 А.



ГОЛОВНЕ МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Харківський електротехнічний завод
«Енергоміра» презентував сучасні
технології для організації
комплексного обліку електроенергії,
газу, води і тепла. Новітні розробки
заводу дозволяють із застосуванням
сучасних технологій об'єднати в єдину
автоматизовану систему прилади
обліку різного призначення, з
можливістю їх взаємодії у середовищі
передачі даних.

Українська Асоціація Учасників Ринку
Електромобілів провела конференцію
«eMobility: made in China» - новий
вектор росту українського ринку
електромобільності» під час якої
обговорила питання імпорту, продажу,
експлуатації, а також сервісного
обслуговування та заряджання
китайських електромобілів в Україні.

Українській офіс компанії WAITES
представив комплексну систему
вібродіагностики промислового
обладнання, що використовуються
майже у всіх галузях промисловості.
Комплексна система вібродіагностики
Waites забезпечує детальний аналіз
стану обладнання в режимі реального
часу, а також прогноз щодо подальшої
його поведінки, надаючи чітку
інструкцію до вирішення проблеми.

Представники Групи компаній
«Харківенергоремонт» ознайомили з
високоякісними та надійними
ремонтними пристроями, що
виробляє ТОВ «ХАЕР ТУЛС» та
технологією відновлювальної
термічної обробки корпусних частин
парових турбін, яка є альтернативою
виготовлення нового обладнання.

ДЕМО МАЙДАНЧИК «5Е»
Презентації, майстер класи, конференції учасників виставок, 

корисна інформація про новітню продукцію, технології та послуги
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ЦЬОГОРІЧНИЙ ФОРУМ ЗАКІНЧИВСЯ, 
АЛЕ ЦЕ НЕ ПРИВІД СУМУВАТИ …

ДО ЗУСТРІЧІ

ЦЕ БУЛИ ТРИ НАСИЧЕНІ ВИСТАВКОВІ ДНІ,
ДЯКУЄМО ВСІМ УЧАСНИКАМ І ВІДВІДУВАЧАМ!


