5.6. Виставково-конгресна діяльність
Протягом 2014 року виставково-конгресна діяльність промислових підприємств
міста сприяла подальшому створенню умов для збільшення обсягів експорту
конкурентоспроможної продукції та послуг, удосконалення технологій, забезпечення науковотехнічного і технологічного оновлення виробництва, розширення ділових відносин.
За 2014 рік підприємства міста взяли участь у 30 виставково-конгресних заходах,
у тому числі 25 - міжнародних.
У виставках взяли участь:
ПАТ «Енергомашспецсталь» – 7,
ПАТ «НКМЗ» - 8,
ПАТ «КЗВВ» - 1,
ТОВ «ЗАО Донмет» - 2,
ТОВ «Агрофірма «Гермес» - 6.
Участь у форумах, конгресах, конференціях:
- ПАТ «НКМЗ» - 2 міжнародних промислових форуми.
- ПАТ «Енергомашспецсталь» – 2 міжнародні форуми
- ПАТ «КЗВВ» - 1 міжнародний форум,
- ТОВ «ЗАО Донмет» - 1.
За 2014 рік ПАТ «НКМЗ» приймало участь у 10-й Міжнародній спеціалізованій
виставці «Металургія. Ливарна справа» (м.Санкт-Петербург, Росія) і було нагороджено
Золотою медаллю й дипломом 1 ступеня «За розробку міксера стаціонарного для зберігання
чавуну ємністю 1300 т МС-1300 з АСУ ТП», а також підприємство отримало спеціальний приз
і диплом 1 ступеня «За розробку роликової гартівної машини для ВАТ «Северсталь». ПАТ
«НКМЗ» був нагороджений дипломами на 18-й Міжнародній спеціалізованій виставці «Mininq
World Russia – Горне обладнання добування та збагачення руд і мінералів (м. Москва, Росія),
міжнародній виставці «Металургія-Ливмаш 2014», міжнародній виставці «Miniq Week
Kazakhstan-2014», 20-й ювілейній Центрально - Азіатській Міжнародній виставці «Гірське
встаткування, видобуток і збагачення руд і мінералів» (м.Алмати, Казахстан). На виставці
«Експо-Вугілля» (м.Кемерево, Росія) підприємство одержало золоту медаль за кращий
експонат «Відвалоутворювач гусеничний ВГ-9000-60/70». У грудні 2014 року ПАТ «НКМЗ»
брало активну участь у ХХХІІ Міжнародній виставці «Національна Слава» і в конкурсі
«Всеросійська марка (ІІІ тисячоріччя). Знак якості ХХІ століття». За підсумками участі у
Міжнародному промисловому форумі «Uzbekistan Industrial Forum-2014» підприємству було
вручено Диплом «За постачання інноваційного устаткування вищої якості для підприємств
гірничо-металургійного комплексу республіки Узбекістан». На Міжнародному промисловому
форумі «МеталЕкспо 2014» (м.Кемерово, Росія) продукція підприємства була відзначена
Дипломом «За довгострокове співробітництво й стабільні поставки на підприємства Кузбасу
якісного й надійного встаткування для видобутку корисних копалин».
4 - 6 березня 2014 року ПАТ «ЕМСС» прийняло участь у виставках Russia Power
2014 та Hydrovision Russia 2014 у місті Москва. В Експоцентрі на Червоній Пресні пройшли
два найбільші заходи у сфері електро- і гідроенергетики – XII Міжнародна виставкаконференція Russia Power 2014 та IV Міжнародна виставка-конференція Hydrovision Russia
2014. Заходи були організовані за підтримки Міністерства енергетики Росії, НП
«Гідроенергетика Росії», Російського енергетичного Агентства, Ради Виробників Енергії,
МАКО, Російського національного Комітету СИГРЕ, ВАТ «РосГідро», Системного Оператора
Росії. Продукція ПАТ «ЕМСС» була представлена на виставковому стенді «Атоменергомаш»,
поряд з іншими підприємствами, що входять в машинобудівний дивізіон «Росатома». Інтерес
відвідувачів виставки викликала продукція для енергетичного машинобудування, що
випускається на ПАТ «ЕМСС»: ротори турбін, ротори генераторів, гідровали і інше. ПАТ
«ЕМСС» приймало участь у IV Міжнародному Форумі «Морська індустрія Росії» та VI

Міжнародному Форумі «АТОМЕКСПО 2014» (м. Москва). З 4 по 7 вересня підприємство
приймало участь у виставка мінералів, металів, металургії та матеріалів MMMM 2014 Minerals, Metals, Metallurgy & Materials, що проходила в Делі (Індія), з 6 по 9 вересня ПАТ
«ЕМСС» приймало участь у 27-і Міжнародній виставці судобудування, машинного
обладнання та морських технологій SMM 2014, що проходила у Німеччині, з 25 по 28
листопада – у виставці EUROMOLD-2014 (21-а Міжнародна виставка з виготовлення штампів
і ливарних форм, дизайну та конструювання продукції), що проходила у Німеччині.
ПАТ «КЗВВ» на 20-тій ювілейній Міжнародній промисловій виставці «Метал-Експо
2014» (м. Москва) був нагороджений дипломом за високопрофесійну організацію просування
продукції та послуг. На XIII Міжнароднім промисловім формі експозиція ПАТ «КЗВВ»
визвала підвищену зацікавленість відвідувачів форуму.
ТОВ «ЗАО Донмет» у жовтні-листопаді 2014 року відвідав такі виставкові заходи:
«WELDEX 2014» (м. Москва), «EXPO WELDING» (Польща), «Промфорум 2014» (Київ).
ТОВ «Агрофірма «Гермес» приймало участь у виставочній експозиції до з’їзду
Асоціації фермерів та землевласників України (м. Київ, 14 лютого 2014 року), у виставках
«Агропром» (м. Дніпропетровськ, 19-21 лютого 2014 року), «Агротехсервіс-2014»
(м. Запоріжжя, 13-15 березня ), «Україна Аграрна-2014» (м. Київ, 20-22 березня 2014 року), та
«Агро-Експо 2014» (м. Кіровоград, 02-04 жовтня), Агро-Пром-2014 (м. Полтава, 13-14
листопада).
Підсумком виставково-ярмаркової діяльності підприємств міста стало укладання
договорів та контрактів про спільну співпрацю, розміщення замовлень на виробництво та
реалізацію продукції.
З метою насичення споживчого ринка міста товарами вітчизняних товаровиробників
проведено 59 виставок-продажів товарів, які виробляють підприємства міста та області. На
ринках міста проведено 110 міні-ярмарків вихідного дня та один сільськогосподарський
ярмарок
з
залученням
підприємств
харчової,
переробної
промисловості,
сільськогосподарських і фермерських підприємств міста, приватних підприємців. Від
ярмарково-виставкових заходів отримано додатковий товарообіг у сумі 5275,0 тис.грн.
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