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З 15 по 18 червня 2021 року на території Міжнародного виставкового центру 
відбулися в єдиному форматі технічні виставки:

XІII Міжнародна спеціалізована виставка PLAST EXPO UA

V Міжнародна спеціалізована виставка ADDIT EXPO 3D

IІI Міжнародна спеціалізована виставка ЛАК&ФАРБА EXPO UA

XIII Міжнародна спеціалізована виставка КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЯРМАРОК

01ОФІЦІЙНО

Місце проведення:
МВЦ, Україна, м. Київ, Броварський проспект, 15 

Організатор:
Міжнародний виставковий центр 

Виставки допомагають зустрітися всім 
тим, хто виробляє, продає, імпортує, 
інвестує і впроваджує продукцію на 
ринок України.



СТАТИСТИКА ЗАХОДІВ

Провідні представники галузей 
з України, європейських і азіатських 
країн представили оригінальні 
технології виробництва,  обладнання 
для наукових досліджень, сировину, 
комплектуючі, сервіс і професійні 
консультації.
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5 352 М2

Загальна 
площа 
заходів

5 824

Загальна кількість 
вузькопрофільних 

спеціалістів, які 
відвідали 

виставкові заходи

135

Загальна кількість 
учасників 
комплексу 
технічних 

виставкових 
заходів



ВИД ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ УЧАСНИКІВ

96,59%
Учасники 
з України

16,33%
Виробники

83,67%
Імпортери, 
дистриб'ютори, 
дилери

НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УЧАСНИКІВ

36,65% Металообробка, 
  машинобудування

36,65% Переробка полімерів

18,64% Аддитивні технології

8,06% Обробка поверхні    

3,41%
Учасники 
з інших країн

ГЕОГРАФІЯ КОМПАНІЙ УЧАСНИКІВ 
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СТАТУС ВІДВІДУВАЧІВ

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ ВІДВІДУВАЧІВ

31,19 %   Керівник вищої 
       ланки

20,53 %  Керівник 
       підрозділу

18,04 %  Технічний 
      спеціаліст

15,3 % Менеджер

10,51 %   Приватний 
        підприємець

4,43 %    Інше 

58,06 % Виробники

18,52 %  Імпортери, 
       дистриб'ютори, 
       дилери

16,17 % Розробка, 
       проєктування

7,25 %  Монтаж, сервіс
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ГЕОГРАФІЯ ВІДВІДУВАЧІВ ЗА МІСТАМИ УКРАЇНИ
(ЗА ВИНЯТКОМ КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КОМПАНІЙ ВІДВІДУВАЧІВ

Дніпро та обл.
Харків та обл.
Одеса та обл.

Черкаси та обл.
Львів та обл.

Полтава та обл.
Вінниця та обл.
Чернігів та обл.

Запоріжжя та обл.
Житомир та обл.

Тернопіль та обл.
Суми та обл.

Миколаїв та обл.
Хмельницький та обл.

Донецьк та обл.
Рівне та обл.

Ів.-Франківськ та обл.
Херсон та обл.

Волинська обл.
Чернівці та обл.

Кропивницький та обл.
Закарпатська обл.

Луганськ та обл.

Металообробка
Транспортне машинобудування

Будівництво
Хімічна промисловість

Харчова промисловість
Сільгоспмашинобудування

Переробка полімерів, вироби
Паливно-енергетичний комплекс

Металургія, гірничодобувна промисловість
Промислова безпека

Упаковка, рекламна індустрія
Приладобудування, електротехніка

Меблева промисловість
Інше

       15,21%
      13,09%
          7,96%
   6,75%
           6,14%
  4,73%
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          4,23%
         4,13%
        3,93%
        3,83%
      3,33%
     3,31%
 2,53%
            2,51%
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          2,11%
         2,01%
        1,82%
       1,80%
      1,71%
    1,31%
 0,81%
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СТАТИСТИКА ЗАХОДІВ 05



Актуальні теми в області переробки пластмас. Висту-
пи найсильніших спікерів галузі. Професійний 
діалог з повним залученням до нього всіх зацікавле-
них учасників, глибоким зануренням у тематику, захо-
плюючим обговоренням актуальних і важливих про-
блем галузі. Багато говорили й про останні зміни та 
нововведення в законодавстві, в т. ч. про прийнятий 
Закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на 
території України»: нові реалії галузі, шляхи адаптації 
виробників і дистриб'юторів до них. По-справжньому 
живе спілкування принесло всім багато емоцій, вра-
жень і, як ми розраховуємо, користі.

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 06

Програму виставок склали 18 різнопланових заходів, у числі яких виділялися:

КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ «ЦИРКУЛЯРНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЛІМЕРНОЇ ІНДУСТРІЇ»

Доповіді на відкритому дискусійному 
майданчику по адитивним технологіям

ФОРУМ «PU FEST UKRAINE 2020» — міжнародний бізнес-форум 
для фахівців в області поліуретанів

Обговорювалися різнопланові теми: інтеграція 

На ньому відвідувачі мали можливість познайомитися з 
провідними технологіями та досягненнями галузі, дізнати-
ся про сучасні матеріали, передове обладнання для вироб-
ництва і переробки поліуретанів. Форум проводиться 
другий рік поспіль, і інтерес до нього з боку відвідувачів 
зростає. Анонсуємо його проведення і на наступний рік.

технологій високоякісного 3D-друку металом у сучасне виробництво; 
лазерне спікання як найбільш універсальна технологія 3D-друку; серійне 
виробництво деталей на 3D-принтерах. Висвітлювалися останні сучасні 
тенденції, у тому числі, ексклюзивний сонячний 3D-принтер українського 
виробництва. Вперше на виставці була представлена абсолютно нова 
для України тема рециклінгу пластикових відходів у 3D-друк.



Об'єднання на одному майданчику ком-
плексу різних за тематикою виставок 
вкотре виявилося вдалим рішенням. 
При різній на перший погляд тематиці 
очевидно, що такі напрямки, як полі-
мери, лакофарбова продукція, 3D-друк 
і металообробка, тісно переплітаються 
і вдало поєднуються один з одним. 
Аудиторія тих, що цікавляться — вузько-
профільні фахівці в галузях машинобу-
дування, металообробки, створення прототипів, авіа- і ракетобудування, 
будівельної, автомобільної і електронної індустрій, медицини, ювелірної 
промисловості, сфери моди і мистецтва... Для них так чи інакше є актуаль-
ними практично всі з представлених напрямків. І концепція перетікання 
однієї виставки в іншу, суміжну, виявилася дуже зручною.

За результатами проведення заходу можна зробити висновок, що учас-
ники ринку продовжують розвиватися, рости, створювати інноваційні 
розробки. Це говорить про їх впевненість у завтрашньому дні та майбут-
ній успіх індустрії.

НАШІ ВИСТАВКИ 07



НАШІ ВИСТАВКИ 08

Спостерігалася тенденція активізації українських вироб-
ників — вони були представлені у всіх експозиціях: метало-
обробне обладнання, зварювальне обладнання та мате-
ріали, програмне забезпечення, робототехніка, вантажо-
підйомна техніка та складське обладнання. 

Очевидно, що така тенденція виникла через ситуацію у 
світі, яка відбилася на можливості доставки вантажів з-за 
кордону закордонними компаніями. Однак тішить, що 
вітчизняні підприємства сповна оцінили додаткові можли-
вості щодо заповнення ринку, що відкрилися. Відразу 
кілька учасників надали можливість побачити на своїх 
стендах роботу сучасного обладнання. А відвідувачі відзна-
чили, що український виробник обладнання не поступа-
ється, а за деякими параметрами навіть виграє порівняння 
з провідними європейськими компаніями. 

Незаперечний плюс на користь наших експонентів — мож-
ливість надавати повний комплекс послуг у своїх сферах, 
що й було продемонстровано в рамках ярмарку.

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЯРМАРОК
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PLAST EXPO UA надала можливість ознайомитися з усіма 
ключовими тенденціями сучасного ринку полімерів. У 
центрі уваги були напрямки економіки замкнутого циклу, 
екологічні та економічні аспекти виробництв. 

Особливу увагу було приділено актуальній темі вторинної 
переробки пластмас та біополімерам. Лідери ринку в 
області виробництва і поставок обладнання для вторинної 
переробки полімерних матеріалів запропонували відвіду-
вачам на своїх стендах широкий асортимент продукції та 
послуг. 

Традиційно на виставці в широкому асортименті було 
представлено обладнання: машини для лиття під тиском, 
дробарки, екструдери, в тому числі і для біоплівки, 
машини для видувного формування, пресформи, допоміж-
не обладнання, інструмент для плівки, листів, профілів і 
труб, сировина, обладнання для переробки пластмасових 
відходів і т. д. Посилили виставку дводенні цикли конфе-
ренцій та форумів з кращими спікерами галузі.

PLAST EXPO UA
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ADDIT EXPO 3D

Виставка Addit EXPO 3D привернула величезну увагу 
зацікавленої аудиторії. У ній активно взяли участь українсь-
кі розробники і дилери провідних іноземних компаній. 
Тематика важлива, потрібна, сучасна. Спеціалізована 
виставка покликана сприяти просуванню компаній-
учасників на ринку України, забезпечити їм впізнаваність. 
Addit EXPO 3D — єдина в Україні щорічна подія в галузі ади-
тивних технологій, тому вона традиційно викликає жвавий 
інтерес. 

Цьогорічна виставка дозволила і учасникам, і відвідува-
чам спостерігати все, що відбувається у світі технологій в 
одній з найсучасніших і найбільш стрімкій за темпами 
розвитку галузі. Учасники привезли велику кількість 
обладнання, комплектуючих, унікальних виробів, супутніх 
матеріалів, новинок і винаходів, демонстрували нові техно-
логії та напрямки, розповідали про розробки в галузі про-
грамного забезпечення. Ділова програма висвітлювала 
унікальні технології галузі.
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ЛАК & ФАРБА EXPO UA

Цьогорічна виставка невелика, але великі гравці у своїй 
галузі, які працюють за різними напрямками, що не перети-
наються, представили: широкий асортимент готової продук-
ції, що забезпечують відмінні декоративні та захисні власти-
вості для будь-якого типу поверхні (метал, дерево, пластма-
си, бетон); пігменти, наповнювачі та спеціальні добавки для 
виробництва лакофарбових матеріалів; абразивні матеріа-
ли,  малярні інструменти; матеріали для житлового будівни-
цтва, фасадів та інтер'єрів; фарби та лаки власного вироб-
ництва «Painttechnology».

Компанії отримали перевагу перед іншими гравцями 
ринку. Відсутність конкурентів у своїй галузі серед інших 
учасників, концентрація уваги відвідувачів принесла свої 
плоди та підкреслила статус кращих у сфері лакофарбової 
індустрії.
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Відвідування виставки урядовими особами є демон-
страцією високого рівня наших заходів, показником 
рівня зацікавленості як в самій виставці, так і в про-
дукції, технологіях і послугах, які подаються експо-
нентами.
Заступник Міністра закордонних справ України, 
Боднар Василь Миронович, відвідав комплекс техніч-
них виставок у МВЦ та проявив зацікавленість у 
розвитку індустрії технологій та інновацій в Україні.
Для самих учасників бачити перших осіб держави 
серед тих, кому цікава їх праця та її результати — 
це теж найвища оцінка та неймовірна мотивація.

ТОВ «СТАНКОПЛАСТ»

Що для Вас показник якості? Безумовно, 
однією з ключових ознак є заслужена 
довіра постійних та нових клієнтів. У цьому 
ми знову переконалися на виставці PLAST 
EXPO UA 2021. Окрім вже звичних для нас 
продажів обладнання прямо зі стенда, 
відверто вразила кількість нових клієнтів із 
серйозними ґрунтовними намірами ство-
рення бізнесу в полімерній галузі. 
Друзі, щиро дякуємо вам за довіру команді 
Станкопласт, Ви 100% зробили правильний 
вибір!
На нашому стенді було чимало цікавого, 
працюючий ТПА, широкий спектр пери-
ферійного обладнання, запчастини, зразки 
наших виробів з пластику, та виробів наших 
замовників, що й зіграло ключову роль у 
створенні постійного ажіотажу серед відві-
дувачів...

ПВКФ «БДЖІЛКА»

Для нас важкі часи — це лише чудова 
можливість злетіти вище. 
На виставці продали термопласт за 24 
години з початку заходу. 
Показали зайвий раз існуючим замов-
никам, що вони зробили правильний 
вибір. Потенційним дали можливість 
побачити, який вибір буде правильний.

ТОВ «КВОТА»

Приємно, що після майже півтора року 
карантину індустрія повертається до 
звичайного ритму життя».
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INFOMIR 3D PRINTING:

ADDIT EXPO 3D – 2021 одна з найважливіших подій 
у сфері сучасної науки, техніки, технологій і 3D-дру-
ку. Дякуємо організаторам цього заходу та відвіду-
вачам, що виявили інтерес до нашого стенду. 
Для команди Infomir 3D Printing дні на виставці 
були дуже насиченими: відбулися десятки перего-
ворів і сотні нових зустрічей. Ми знайомили відві-
дувачів з можливостями та перевагами технології 
Multi Jet Fusion та розповідали, як ця технологія 
може допомогти бізнесу,  її застосування в меди-
цині, оборонній, охоронній сферах та виробництві.
Гості нашого стенду власноруч перевіряли на міцність 
вироби, надруковані за технологією Multi Jet Fusion.

DURMAZLAR:

Участь у виставці такого класу дозволяє 
нам організувати зустрічі з максимальною 
кількістю наших партнерів протягом 
всього одного тижня. Організатори забез-
печили для нас чудову нагоду комфортно й 
ефективно провести переговори та проде-
монструвати обладнання.

ADDITIVE LASER 
TECHNOLOGY 
(ALT):

Компанія рада бути частиною цього 
неймовірного івенту та вдячна за 
можливість надихатися в атмосфері ін-
новацій та поряд з однодумцями нести у 
світ найновіші технології.
Дружня атмосфера заходу та нові знай-
омства спонукають команду ALT працю-
вати ще енергійніше та вдосконалюва-
ти свої розробки.

ТОВ «ARAMIS»:

Не зважаючи на період відпусток та карантинні обме-
ження, на стенді ARAMIS було людно. Ми були раді новим 
знайомствам з українськими та іноземними виробника-
ми, котрі приїхали на виставку у пошуках обладнання 
для розвитку або модернізації своїх підприємств.
Побачивши верстати ARAMIS у дії, багато хто був 
приємно здивований тим, що в Україні існує виробник 
лазерного обладнання, що не поступається, а за 
рядом параметрів навіть перевершує, обладнання 
провідних європейських компаній. Так наші гості з 
Польщі, Нігерії, Сенегалу, США, Туреччини, Казахстану 
та Білорусі відмітили привабливе співвідношення 
ціни та якості на лазерні комплекси ARAMIS та висло-
вили значну зацікавленість у подальшій співпраці. Не 
менш приємно було зустріти й наших постійних 
клієнтів, котрі прийшли на виставку ознайомитись із 
новинками компанії та 
підібрати додаткове облад-
нання для свого виробни-
цтва. При цьому деякі клієн-
ти забрали обладнання 
прямо з експозиції...
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ТОВ «КВЕРБ»:

Цього року ТОВ КВЕРБ у черговий раз представив 
обладнання для обробки металу на Київській 
Технічній Ярмарці 2021. 
«Не зважаючи на об'єктивно непросту ситуацію 
в Україні у зв'язку з Covid 19 виставка зібрала 
представницький склад учасників і вийшла 
масштабною і цікавою. Такі події дають чудову 
можливість зустрітися очно. Було представлено 
дуже багато компаній як українських, так і 
зарубіжних. Ми безмежно вдячні, що в нас була 
можливість не тільки подивитися, але й поспіл-
куватися особисто як з учасниками, так і з 
нашими клієнтами».

ТОВ «OSV»:

Протягом останніх двох років у рамках виставки 
PLAST EXPO UA ми успішно проводимо Міжнарод-
ний бізнес-форум для фахівців в області поліуре-
танів PU FEST UKRAINE. Щорічно цей майданчик 
відкриває нові можливості для професіоналів і 
менеджменту компаній: поділитися досвідом з 
кваліфікованими фахівцями, зустрітися з партне-
рами та клієнтами, як давніми, так і потенційни-
ми, взяти участь у дискусії, задати питання фахів-
цям і розширити список корисних контактів. Впев-
нено чекаємо на Вас у наступному році!

ГРУПА КОМПАНІЙ  
«ПОЛІМЕРСЕРВІС»:

Хочемо зазначити, що інтерес до полімерної 
галузі відроджується. Наочне підтвердження 
тому – і працююча техніка, і безліч відвіду-
вачів, які зацікавлені в підвищенні прибутко-
вості свого бізнесу на полімерному ринку. Ми 
зі свого боку зробили все, щоб цей інтерес 
підігріти. Безліч новинок, у тому числі й ті, які 
пов'язані із захистом від пандемії, відвідувачі 
могли знайти на нашому стенді. Відвідування 
подібних заходів корисно для тих, хто хоче 
зробити вигідні інвестиції.

ТОВ «МАШИНТЕХ»:

Дуже задоволені участю, тому що це дає нам 
позитивний результат.



Успіх виставки був цілком очікуваним. 
Люди скучили за можливістю живого спіл-
кування, за синергією, за цікавими 
живими подіями у своїй галузі.

Крім того, виставкові заходи — один з 
кращих бізнес-майданчиків для підприєм-
ців, які зацікавлені в пошуках найбільш 
вигідних засобів просування своєї продук-
ції, послуг та інвестицій.

Презентація власної продукції широкій 
аудиторії, знайомство з останніми віяння-
ми та тенденціями ринку, обмін досвідом, 
нові зв'язки — все це невід'ємні та значущі 
складові будь-якого виставкового заходу. 
Однак варто пам'ятати, що діяльність 
будь-якої компанії, у кінцевому рахунку, 
націлена на продажі, а ефективність участі 
у виставках і торгових ярмарках визна-
чається числом укладених контрактів.
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Можна з щирою гордістю заяви-
ти, що всі витрачені на організа-
цію і проведення такого заходу 
зусилля себе виправдали!

Багато експонентів, які привез-
ли з собою багатотонне дороге 
устаткування, залишили вистав-
ку без нього. А це найефективні-
ший показник виставки, що 
говорить про те, що всі наші 
спільні зусилля себе повністю 
виправдали!



Колектив Міжнародного виставкового 
центру висловлює Вам подяку за інтерес 
до виставкових заходів та плідну спів працю.
Ми впевнені, що далі нас чекає ще більше 
успіхів і професійних підйомів!
Чекаємо на Вас у МВЦ у 2022 році!

ПОДЯКА 16

Організатори висловлюють подяку учасникам і 
гостям виставок. Разом з Вами, завдяки Вам і 
заради Вас вдалося зробити подію ефектною, 
наповненою, результативною та цікавою.
Незважаючи на зовнішні обставини, через які 
терміни заходу в цьому році довелося перене-
сти, Ви все ж залишалися з нами, і ми цьому без-
межно раді! Ми вдячні Вам за активну ділову 
позицію! Саме Ви не дозволяєте економіці 
країни завмирати і зупинятися! Завдяки Вам у 
нашої економіки є шанс на подальший розви-
ток. У складний період Ви продовжуєте вражати 
аудиторію новими розробками, передовими тех-
нологіями і сучасним обладнанням.

Планомірно вибудовуючи довготривалу 
співпрацю з лідерами кожної індустрії, ми 
разом з Вами формуємо стабільний ринко-
вий попит на основі самої актуальної та 
достовірної інформації, яку будь-який 
клієнт-споживач може отримати на про-
фільних виставках.



З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЄМО НА ЗУСТРІЧ 
З УСІМА УЧАСНИКАМИ 5 – 7 КВІТНЯ 2022 РОКУ!

ЯК ЗАВЖДИ, СПОДІВАЄМОСЯ 
НА ПРОДУКТИВНУ І ВЗАЄМОВИГІДНУ 

СПІВПРАЦЮ!!

БАЖАЄМО ЗДОРОВ’Я, УСПІХІВ І ДОБРОБУТУ!!!
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