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Конкурси - гранти:
1.
Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД)
оголошує конкурс Ф74
на гранти Президента України докторам наук
для здійснення наукових досліджень у 2017 році
Запити приймаються до 20 вересня 2016 року.
З умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному сайті ДФФД.
Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:
1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які
раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на
даному ресурсі).
2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф74.
3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю
відповідати електронному запиту.
Перелік документів необхідних для оформлення запиту:
- Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту,
підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується
автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 2 примірники,
- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка)
зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,
- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,
- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за
тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 2 примірники,
- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена його
прописка (реєстрація) – 1 примірник,
- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1
примірник.
Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без файлів!
Оформлені запити направляються поштою, або їх необхідно вкинути до
скриньки ДФФД (біля пункту охорони) за адресою: бульвар Шевченка, 16
Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті
до розгляду.
Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної
форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або електронною поштою –
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Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript,
щоб побачити її.">office@dffd.gov.ua.
З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за
допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсі
contest.dffd.gov.ua– закладанка «Контакти» - «Технічні питання», або за
посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/14804.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державного
фонду фундаментальних досліджень
___________________ Кухар В.П.
Умови конкурсу Ф74
на гранти Президента України докторам наук
для здійснення наукових досліджень у 2017 році
1. Загальні положення
1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді доктори наук віком до 45 років
(на час подання запиту).
Грошовий розмір гранту складає – 150 тис. грн.
1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень,
так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на
проведення яких гранти вже надавались).
1.3. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у встановленому
порядку.
1.4. Відповідно до Протоколу № 34 засідання Ради ДФФД від 13.04.2016 року
перевага буде надаватися проектам, колектив виконавців якого складають молоді
вчені.
1.5. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним
розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.
1.6. Відповідно до п.3 Положення про щорічні гранти Президента України
докторам наук для здійснення наукових досліджень від 17 червня 2009 року N
446/2009, докторам наук віком до 35 років не можуть бути призначені протягом
одного року два щорічні гранти для здійснення наукових досліджень, що
передбачені Указами Президента України від 9 квітня 2002 року N 315 (315/2002)
"Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" та від 16 травня 2008 року
N 444 (444/2008) "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової
сфери".
1.7.Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на
основі договору між Міністерством освіти і науки України та одержувачем гранту та
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підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити
проведення наукових досліджень.
2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс
2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних
наукових досліджень, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення
наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення
досліджень і мають вагому наукову й практичну значимість.
2.2. При розгляді проектів оцінюються:
• актуальність тематики;
• оригінальність наукової ідеї;
• наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;
• наукова кваліфікація молодого вченого;
• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.
2.3. Термін виконання проекту з моменту виходу розпорядження – до кінця
року, на який було призначено грант, але термін не має перевищувати 1
календарний рік.
3. Порядок та строки подання матеріалів
3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які
постійно проживають і працюють в Україні.
3.2. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту в
рамках оголошеного конкурсу.
3.3. Керівник проекту повинен мати не менше 3 статей у наукових журналах
або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.
3.4. Запит для участі в конкурсі заповнюється на конкурсному веб-сайті
ДФФД за посиланням: contest.dffd.gov.ua (Запит Ф74) після попередньої реєстрації
на зазначеному веб-сайті всіх учасників проекту, що бере участь у конкурсі.
До електронних матеріалів запиту додаються:
- Паперова заявка із титулом, який містить підписи всіх учасників проекту,
підпис керівника організації та мокру печатку (титул запиту формується
автоматично при збереженні файлу запиту на комп’ютері заявника) – 2 примірники,
- гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка)
зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень – 1 примірник,
- довідка з місця роботи із зазначенням посади – 1 примірник,
- копії опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за
тематикою проекту (до п'яти найменувань) – 2 примірники,
- завірені копії першої сторінки паспорта і сторінки паспорта, де позначена
його прописка (реєстрація) – 1 примірник,
- завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня – 1
примірник.
3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав'язках з
позначкою ―Гранти Президента України молодим ученим‖) направляються до
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ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, Державний фонд
фундаментальних досліджень, телефон для довідок: (044) 246-39-29.
3.4. Запити подаються до 20 вересня 2016 року включно. При поштовому
відправленні дата визначається за штемпелем.
3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не
реєструються і до розгляду не приймаються.

2.
Конкурс на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського
Національної академії наук України у 2016 році
З метою відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих,
технічних та соціогуманітарних наук, на честь першого президента Української
академії наук – видатного вченого, академіка Володимира Івановича Вернадського,
а також з нагоди 85-річчя створення Академії Національною академією наук
України було засновано Золоту медаль імені В.І.Вернадського.
Щорічно до дня народження академіка В.І.Вернадського (12 березня)
присуджуються дві золоті медалі – одна вітчизняному і одна зарубіжному вченому.
1. Медаль присуджується лише окремим особам персонально як за окремі
наукові досягнення, так і за сукупність наукових праць.
Одна і та ж особа не може бути нагороджена медаллю більше одного разу.
2. Медаль не присуджується посмертно, окрім випадку, коли лауреат помер
після прийняття рішення про його нагородження.
3. У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського можуть брати
участь:
а) дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх
постійної роботи;
б) зарубіжні вчені;
в) окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих навчальних
закладах, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.
4. Право висунення робіт на здобуття Золотої медалі імені В.І.Вернадського
надається:
а) дійсним членам, членам-кореспондентам та іноземним членам НАН України;
б) науковим установам, вищим навчальним закладам та науковим радам НАН
України;
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в) науковим та науково-технічним товариствам, іншим громадським
об’єднанням учених;
г) науково-технічним (технічним) радам міністерств, відомств, наукововиробничих об’єднань, конструкторських бюро, промислових підприємств.
5. Право представлення кандидатур на здобуття медалі надається відділенням
НАН України.
6. Організації або окремі особи, що висунули кандидата для присудження
медалі, до 12 листопада 2016 р. подають свої пропозиції разом з мотивуванням до
відповідного відділення НАН України, в тому числі розгорнуту інформацію про
номінанта та його наукові досягнення і здобутки (до 3 сторінок). Мотивоване
подання повинне містити:
6.1. Наукову характеристику робіт з висвітленням їх значення для розвитку
науки, народного господарства, суспільства (надання опублікованих праць,
матеріалів відкриттів та винаходів не обов’язкове).
6.2. Відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, повна дата народження,
перелік основних наукових праць, відкриттів, винаходів, науковий ступінь, вчене
звання, місце роботи, посада, домашня адреса), а також кольорове персональне фото
9 х 12 у паперовому та/або електронному вигляді.
7. Усі матеріали подаються у двох примірниках за адресою: 01601, Київ, вул.
Володимирська, 54, Президія Національної академії наук України (телефони для
довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044) 239-64-63).

3.
Оголошується конкурс
на здобуття премій імені видатних учених України у 2016 році
З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці,
здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і
економіки України, Національна академія наук України присуджує премії імені
видатних учених України.
1. У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати участь:
а) дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх
постійної роботи;
б) окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих навчальних
закладах, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України;
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в) колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття премії роботу,
якщо більшість авторів працює в установах, передбачених підпунктом ―б‖ цього
пункту.
2. Право висунути роботи на здобуття іменних премій надається:
а) дійсним членам і членам-кореспондентам НАН України;
б) науковим установам, вищим навчальним закладам, дослідним лабораторіям і
станціям, конструкторським бюро;
в) науково-технічним радам міністерств і відомств України;
г) науковим радам з проблем науки;
д) технічним радам промислових підприємств;
є) науковим та інженерно-технічним асоціаціям і товариствам.
3. Колектив, висунений на здобуття іменної премії, повинен включати лише
основних авторів, чий внесок був найвагомішим. Загальне число авторів не повинно
перевищувати трьох осіб. До складу авторського колективу не включаються особи,
які вже були раніше удостоєні цієї іменної премії.
4. На здобуття іменних премій можуть бути висунені:
 наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не більше 5
років після їх опублікування;
 винаходи й відкриття – після їх впровадження у народне господарство.
5. Граничний термін подання роботи на конкурс – 1 листопада 2016 р.
6. Організації та окремі особи, які висунули наукову працю на здобуття
іменної премії, подають її до відповідного відділення НАН України на бланку
організації з написом ―На здобуття премії імені ...‖:
а) опубліковану працю (серію праць) або матеріали про наукове відкриття
(винахід);
б) анотацію, що включає наукову характеристику праці та висновки щодо її
значення для розвитку науки і народного господарства (українською мовою);
в) копії авторських свідоцтв та посвідчень про відкриття;
г) у відповідних випадках документи про впровадження роботи у народне
господарство (копії постанов, наказів, актів та довідок про техніко-економічні
показники впровадження);
д) акти випробувань (для нових конструкцій машин, технологічних процесів
тощо);
є) відгуки наукової громадськості, преси про роботу;
ж) детальну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок кожного
члена авторського колективу у висунену на конкурс роботу. Довідка складається
окремо на кожного автора і підписується керівником установи за місцем роботи
автора та скріплюється гербовою печаткою;
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з) біографічні відомості про автора (авторів) (прізвище, ім’я, по батькові, рік та
місяць народження, спеціальність, почесне звання, вчений ступінь, вчене звання,
посада, службова та домашня адреси, службовий та домашній телефони;
ідентифікаційний код автора) у 2 примірниках, підписані ним, а їх відповідність
засвідчена керівництвом і гербовою печаткою установи за місцем роботи, а також
кольорове персональне фото 9 х 12 у паперовому та електронному вигляді.
Усі матеріали подаються у двох ідентично оформлених примірниках на адресу:
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія Національної академії наук
України (телефони для довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044) 239-64-63).
На конкурс не приймаються роботи, які були удостоєні Державної премії
України, іменних премій Російської АН, НАН України і галузевих академій країн
СНД або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс і збірники наукових праць більш ніж трьох
авторів.
ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ТАКІ ПРЕМІЇ:
1. Премія імені М.М.Амосова – за видатні наукові роботи в галузі
біокібернетики, проблем штучного інтелекту та розробки нових інформаційних
технологій (Відділення інформатики НАН України).
2. Премія імені О.К.Антонова – за видатні досягнення в галузі технічної
механіки та літакобудування (Відділення механіки НАН України).
3. Премія імені С.Я.Брауде – за видатні роботи в галузі радіофізики і
радіоастрономії (Відділення фізики і астрономії НАН України).
4. Премія імені М.П.Василенка – за видатні наукові роботи в галузі держави і
права України (Відділення історії, філософії та права НАН України).
5. Премія імені Б.І.Вєркіна – за видатні роботи в галузі фізики і техніки
низьких температур (Відділення фізики і астрономії НАН України).
6. Премія імені О.С.Давидова – за видатні роботи в галузі теоретичної і
біологічної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).
7. Премія імені А.О.Дородніцина – за видатні досягнення в галузі
комп’ютерної математики та обчислювальної техніки (Відділення інформатики
НАН України).
8. Премія імені Г.В.Карпенка – за видатні наукові роботи в галузі фізикохімічної механіки матеріалів і матеріалознавства (Відділення фізико-технічних
проблем матеріалознавства НАН України).
9. Премія імені А.І.Кіпріанова – за видатні наукові роботи в галузі органічної
хімії, хімії високомолекулярних сполук та хімічної технології (Відділення хімії НАН
України).
10. Премія імені В.П.Комісаренка – за видатні наукові роботи в галузі
патофізіології і ендокринології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної
біології НАН України).

9

11. Премія імені М.І.Костомарова – за видатні наукові роботи в галузі історії
та історичного джерелознавства (Відділення історії, філософії та права НАН
України).
12. Премія імені П.Г.Костюка – за видатні наукові роботи в галузі фізіології,
біофізики і нейрофізіології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології
НАН України).
13. Премія імені М.Г.Крейна – за видатні наукові роботи в галузі
функціонального аналізу і теорії функцій (Відділення математики НАН України).
14.
Премія імені С.О.Лебедєва – за видатні досягнення в галузі
обчислювальної техніки, приладобудування й створення засобів і систем
автоматизації та управління (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН
України).
15. Премія імені О.І.Лейпунського – за видатні роботи у галузі ядерної
енергетики (Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України).
16. Премія імені Н.Д.Моргуліса – за видатні роботи в галузі фізики поверхні та
фізичної і наноелектроніки (Відділення фізики і астрономії НАН України).
17. Премія імені О.В.Палладіна – за видатні наукові роботи в галузі біохімії та
молекулярної біології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН
України).
18. Премія імені Є.О.Патона – за видатні наукові роботи в галузі створення
нових металевих матеріалів і методів їх обробки (Відділення фізико-технічних
проблем матеріалознавства НАН України).
19. Премія імені Г.С.Писаренка – за видатні наукові роботи в галузі міцності
матеріалів і конструкцій (Відділення механіки НАН України).
20. Премія імені О.В.Погорєлова – за видатні наукові роботи в галузі геометрії
і топології (Відділення математики НАН України).
21. Премія імені Г.Ф.Проскури – за видатні роботи в галузі енергетики
(Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).
22. Премія імені М.І.Туган-Барановського – за видатні наукові роботи в галузі
економіки (Відділення економіки НАН України).
23. Премія імені П.А.Тутковського – за видатні наукові досягнення в геології,
географії, океанології, геоекології, кліматології та метеорології (Відділення наук про
Землю НАН України).
24. Премія імені І.Я.Франка – за видатні роботи в галузі філології, етнології та
мистецтвознавства (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН
України).
25. Премія імені І.І.Шмальгаузена – за видатні наукові роботи в галузі
зоології, морфології, філогенії, екології тварин та біоніки (Відділення загальної
біології НАН України).
26. Премія імені В.Я.Юр’єва – за видатні наукові роботи в галузі генетики і
створення нових методів акліматизації, більш високоврожайних сортів
сільськогосподарських культур та високопродуктивних порід тварин (Відділення
загальної біології НАН України).
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4.
Оголошується конкурс на здобуття премій для студентів вищих
навчальних закладів і молодих учених, що присуджуються
Національною академією наук України у 2016 році
За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія
НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих
учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії
присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а
також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив,
висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий
внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам,
удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної
академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН
України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що
присуджуються за конкурсами.
Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.
1. В конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажеридослідники, аспіранти науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів віком
до 35 років включно, студенти вузів, а також аспіранти та студенти зарубіжних
країн, які навчаються в наукових установах та вузах України.
2. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається: ученим радам
наукових установ і вищих навчальних закладів, колегіям (президіям) міністерств і
відомств України, технічним радам промислових підприємств, конструкторських
бюро, радам наукових і науково-технічних товариств, що підтверджується витягом з
протоколу засідання вченої ради установи або відповідного органу підприємства,
організації чи відомства.
Роботи, виконані молодими вченими, приймаються Національною академією
наук України на конкурс за поданням відповідних міністерств, відомств, організацій
та рад.
3. Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2016 р.
4. Організація, яка висунула роботу на присудження премії молодим ученим
та студентам, подає її до Президії НАН України (01601, м. Київ, вул.
Володимирська, 54, телефони для довідок: 8(044) 239-64-24; 8(044) 239-64-63) в
оформленому належним чином вигляді з написом ―На здобуття премій НАН
України для молодих учених (студентів)‖, а також зазначенням відділення НАН
України відповідно до тематики роботи:
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а) офіційний лист установи щодо направлення рекомендованої для участі у
конкурсі роботи (на бланку) в 2-х примірниках, скріплений гербовою печаткою
установи;
б) обґрунтоване подання, що включає назву, наукову характеристику роботи й
коротку анотацію;
в) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового
дослідження або винаходу у 2-х ідентично оформлених примірниках – на конкурс
молодих учених;
г) наукову роботу, матеріали наукового дослідження або винаходу в 1
примірнику – на конкурс студентів;
д) конкретну довідку у відсотково-цифровій формі (%) про творчий внесок
кожного члена авторського колективу, який складається з двох чи трьох осіб, у
роботу, висунуту на конкурс у 2015 році;
є) довідку про те, що робота, яка подається на конкурс у 2016 році, не була
раніше удостоєна премій НАН України, країн СНД та ін.;
ж) не менше двох рецензій сторонніх організацій (із зазначенням їхньої
офіційної адреси);
з) відомості про автора у 2 примірниках: прізвище, ім’я, по батькові, повна дата
народження, місце роботи, науковий ступінь і посада (для студентів – вуз,
факультет, курс у розгорнутому вигляді), домашня та електронна адреси, номер
телефону (службовий, домашній і мобільний), ксерокопія довідки на кожного автора
про надання ідентифікаційного коду.
Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути відповідно оформлені:
роботи (неопубліковані) підписані авторами, довідки і рекомендації – керівниками
установ (вузів) та скріплені печаткою даної установи.
Сторінковий обсяг кожного супровідного документа не регламентується.
5. Роботи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не
допускаються.
6. Роботи, за які не присуджено премії, не зберігаються в НАН України і за
бажанням можуть бути повернені відповідними відділеннями їх авторам.

5.
Проведення досліджень в університеті Бонна
Дослідники будь-якої національності запрошуються до участі в програмі ZEF.
Незважаючи на те, що вікових обмежень немає, з моменту отримання
магістерського ступеня має пройти не більше 6 років. Обов’язковою умовою є
цікавість до міждисциплінарних досліджень.
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Спеціальності: економіка, соціологія, екологія, політологія, сільське господарство,
біологія, лісове господарство, математика, науки про Землю.
Рівень: аспірантура.
Розмір гранту:
 Покриття витрат на навчання
Аплікант має покрити кошти на проживання в Німеччині самостійно або за
допомогою зовнішніх фондів. Якщо такої можливості в апліканта немає, рішення
про надання йому фінансової підтримки буде надаватися в індивідуальному
порядку.
Необхідні документи:
 Аплікаційна форма з паспортним фото
 Якщо аплікант вже має стипендію – лист з підтвердженням цього.
 Апліканти з країн, що розвиваються, можуть звертатися за стипендією DAAD
(передумова – наявність дворічного професійного досвіду)
 CV
 Дослідницька пропозиція
 Автореферат магістерського диплому
 Копії попередніх дипломів з оцінками (включно зі шкільним атестатом).
 Завірені переклади дипломів англійською або німецькою мовами.
 Сертифікати TOEFL або IELTS
 Необов’язково – результати тестів GRE або GMAT
 Необов’язково – список публікацій
 Якщо аплікант уже працює, необхідно надати лист від працедавця, бажано із
зазначенням того, чому для апліканта важливо здобути ступінь кандидата
наук.
 Копія паспорта
Дедлайн: 31 серпня.
Контакти:
Dr. Günther Manske (academic coordinator) and Maike Retat-Amin (assistance),
Email: docp.zef@uni-bonn.de
Джерело: http://www.zef.de/index.php?id=2190
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Форуми:

1.

Шановні колеги!
25-27 жовтня в Київському Палаці дітей та юнацтва відбудеться Восьмий
міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті - 2016» та Четверта
Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu».
Організатор: Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі
Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук
України (лист МОН України №1/11-10201 від 20.07.2015, лист НАПН України №27/220 від 24.07.2015).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Інноватика в
сучасній освіті» з 2014 року офіційно надано статус міжнародної та включено до
переліку виставок, що проводяться в Україні.
Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» - найбільший
представницький в Україні професійний форум освітніх, наукових і науковотехнічних інновацій, який з 2009 року представляє досягнення національних і
закордонних навчальних закладів; експозиції виробників і постачальників
навчального обладнання та технічних засобів, інноваційних програм і рішень для
освіти; науково-практичні конференції, семінари, презентації з актуальних проблем
сучасного розвитку освіти.
Мета форуму – організація єдиного інформаційного простору для збагачення
освітньої практики сучасними формами та досвідом інноваційної діяльності,
презентації нових педагогічних технологій, інноваційних проектів, розширення
міжнародного наукового та академічного співробітництва, залучення вітчизняних і
закордонних представників, науковців, фахівців органів державної влади та
управління, батьківської громадськості, соціальних партнерів до розвитку
національної системи освіти, підвищення якості та ефективності навчального
процесу, нових форм організації педагогічної діяльності для розвитку в молоді
компетенцій, необхідних в умовах швидких змін у суспільстві та високої
конкуренції.
Під час роботи форуму відбудуться презентації досягнень з упровадження
інновацій в діяльність навчальних закладів та науково-практичні конференції,
зокрема:
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- «Інновації у науковій співпраці студентів і викладачів Вінницького
національного технічного університету - важливий фактор забезпечення якості
вищої освіти». Презентацію проводить Грабко В.В., д.т.н., професор, ректор
Вінницького національного технічного університету.
- «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій і електронних
засобів навчання для підвищення якості підготовки військових фахівців».
Презентацію проводять: Ткачук П.П., д.і.н., професор, начальник Національної
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Слюсаренко А.В.,
к.і.н., заступник начальника з наукової роботи Національної академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
- «Формування інноваційного освітнього середовища у професійно-технічному
навчальному закладі» проводять Департамент професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України та відділ професійної освіти і тренінгів
державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України.
- «Науково-методичний та організаційний супровід транскордонної співпраці у
системі освіти Чернівецької області». Презентацію проводить Білянін Г.І.,
к.пед.н., доцент, директор Інституту післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області.
- «Науково-методичний центр «Агроосвіта» – провайдер інновацій в освіті».
Презентацію проводять: Іщенко Т.Д., к.пед.н., професор, в.о. директора державної
установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»; Жуковська С.А., завідувач
лабораторії інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу державної
установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта».
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична медіаосвіта:
інноваційні стратегії розвитку». Керівники: Романенко М.І., д.філос.н., професор,
ректор КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти»; Найдьонова Л.А., д.психол.н., заступник директора з наукової роботи
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Академічні свободи,
доброчесність, етика: теорія та практика». Проводить Семчук Н.І., к.філос.н.,
доцент, начальник відділу соціальної роботи і етики державної наукової установи
«Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.
Учасник форуму може подати на розгляд Оргкомітету одну тему конференції,
семінару, круглого столу, майстер-класу, експертної дискусії, педагогічного
коучингу, презентації авторських навчальних програм, відкритого уроку,
дитячої дискусійної панелі і т.ін. (до 45 хв.) для внесення до програми роботи не
пізніше 16.09.2016 р. Після вказаного терміну пропозиції не розглядаються. В
інформації необхідно вказати: тему; чисельність слухачів; дані про доповідачів
(повністю прізвище, ім’я, по батькові, посада, але не більше 5 осіб); питання, що
обговорюватимуться; цільову аудиторію (Додаток № 4). Після проведення заходу
доповідачам надається відповідний Сертифікат.
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КОНКУРСИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ФОРУМУ:
I. Уперше для вищих навчальних закладів, закладів післядипломної та
неперервної освіти, наукових і навчально-методичних центрів відбудеться
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИСТАВКОВИЙ КОНКУРС «ВИДАТНІ НАУКОВОПРАКТИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ В ОСВІТІ» в номінації «Електронний освітній
ресурс».
Метою конкурсу є презентація найкращих досягнень у використанні
електронного освітнього ресурсу як сучасного головного інструменту змістовного
наповнення освітнього середовища, піднесення ефективності навчально-виховного
процесу, наукових досліджень, організаційно-управлінської діяльності.
Учасник подає науково-практичні розробки з упровадження електронного
освітнього ресурсу у навчальну, наукову, інформаційну, управлінську та інші
сфери діяльності.
Умови участі:
Для участі в конкурсі до 23.09.2016 р. надсилаються супровідний лист,
анотація розробки з відображенням новизни досягнень та конкурсна робота на
цифрових носіях (CD, DVD, Flesh-носії) на адресу: вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В,
офіс 1107, м. Київ, 01042, Україна.
Анотація подається обсягом до 5 сторінок у форматі *.doc (Microsoft Word),
розмір шрифту – 12 (гарнітура Times New Roman), інтервал – 1,0.
Переможці удостоюються Почесної нагороди Лауреат національного
виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті». Керівник
авторського колективу, науковий керівник роботи – переможець конкурсу
удостоюється Почесного диплома лауреата.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II. КОНКУРС З ТЕМАТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ:
Стандартизація вищої освіти в контексті реалізації інновацій Закону
України «Про вищу освіту».
Сучасні психолого-педагогічні технології інклюзивної освіти.
Нові підходи до розвитку освітніх послуг в системі професійно-технічної
освіти.
Соціальне партнерство в контексті модернізації національної освіти.
Інноваційні підходи до вивчення англійської мови в навчальних закладах.
Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти,
науки, культури.
Інноваційні підходи до впровадження медіаосвітніх технологій для
підвищення якості освітньої діяльності.
Сучасні інформаційні системи, технічні засоби навчання, технології та
рішення для впровадження в освітню практику.
Інноваційний проект «Сучасна школа – якою має бути? Ідеї, концепції,
практика».
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Переможці конкурсу удостоюються Почесного звання «Лауреат конкурсу»
відповідних ступенів та нагороди.
Умови участі у конкурсі з тематичних номінацій.
Учасники форуму, які бажають взяти участь у конкурсі з номінацій, подають
до 23.09.2016 р. відповідну роботу. Учасники колективних стендів подають роботи
тільки в одній тематичній номінації. Матеріали обов’язково подаються у
друкованому зшитому вигляді державною мовою на адресу: вул. П. Лумумби, 4/6,
корпус В, офіс 1107, м. Київ, 01042, Україна. Обсяг роботи – до 20 сторінок
формату А-4 (в форматі *.doc (Microsoft Word); розмір шрифта - 12 (гарнітура Times
New Roman), інтервал – 1,0). Перша сторінка роботи – це лист на участь у
конкурсі, в якому обов’язково вказується назва номінації відповідно до
інформаційного листа про конкурси та повна назва Учасника, що подає матеріали.
Оцінка якості конкурсних робіт не підлягає оскарженню. Матеріали, подані на
конкурс з номінацій, не повертаються. Оргкомітет розглядатиме лише матеріали,
оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.
Конкурсні матеріали презентуються на стенді учасника форуму в друкованому
вигляді або на електронних носіях.
Оргкомітет запрошує до участі в конкурсах і заходах форуму навчальні
заклади, наукові установи, департаменти освіти, наукові та навчально-методичні
центри, міжнародні освітні агенції, асоціації, виробників і постачальників засобів
навчання та навчального обладнання, програм, проектів і рішень для освіти.
Бажаємо творчих успіхів і перемог у конкурсах
Восьмого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті»!
З ПИТАНЬ УЧАСТІ ЗВЕРТАЙТЕСЬ В ОРГКОМІТЕТ:
Компанія «Виставковий Світ»
Адреса: вул. П. Лумумби, 4/6, корпус В, оф. 1107, м. Київ, 01042, Україна
Тел./факс: +38 044 498-42-04, 498-42-05, 498-42-06, 498-42-07
Тел.моб.: +38 067 656-51-89
E-mail: expo@vsvit.com.ua, Http://www.innovosvita.com.ua

2.
Falling Walls Venture: там, де наука зустрічається з бізнесом
Falling Walls Venture є міжнародним форумом для видатних венчурних
капіталістів, стратегічних інвесторів, науково обґрунтованих стартапів та лідерів
громадської думки.
Формат
Кожен учасник презентує свою проривну ідею з комерційним потенціалом на весь
світ. Презентація відбувається впродовж 5 хвилин, після чого триватиме

17

двохвилинне обговорення. Міжнародне журі визначить переможця найбільш
переконливої концепції.
Перший етап відбору на Falling Walls Venture відбудеться 29 вересня 2016 р. у
Києві. Обрані переможці поїдуть представляти Україну на міжнародній науковій
арені у Берлін 9 листопада 2016 р.
Вимоги до кандидатів:
 бути носієм або генератором ідеї тазасновником власного бізнесу;
 мати наукові дослідження тапублікації в престижних
українських/міжнародних виданнях;
 володітианглійською мовою на рівні Advanced;
 брати участь у міжнародних дослідницьких програмах;
 мати науковий ступінь -мінімум кандидат наук, здобутий в Україні або за
кордоном та/або викладати в українських чи закордонних ВНЗ;
 вітаються всі напрямки досліджень – від сфери інформаційно-комунікаційних
технологій, урбаністики, інженерії, АПК, природничих наук, екології,
медицини та техніки до гуманітарних та суміжних наук;
 бажано мати досвід роботи з іноземними компаніями у сфері, на базі якої
проходить реалізація ідеї;
 представити інноваційний продукт, з працюючим механізмом, який не
потребує доопрацювання, та має комерційний потенціал;
 компанія повинна бути заснована до моменту проведення конференції;
 бажання, аби міжнародна спільнота дізналася про вашу геніальну ідею
та вийти зі своїм проектом на новий рівень.
Учасники Falling Walls Venture мають унікальну можливість презентувати свою
ідею перед великою аудиторією, розширити коло професійних зв’язків, заявити про
себе та відкрити нові перспективні горизонти.
Жодних обмежень за віком чи статтю.
Географія: перший етап наукової конференції відбувається у Києві; другий етап –
переможці поїдуть представляти свої проекти у Берлін.
Фінансування проекту: здійснюється за рахунок Фонду Кличко та підтримки
партнерів.
Участь у проекті Falling Walls Venture є безкоштовною!
Заявки приймаються до 31 серпня 2016 р. у електронному вигляді на сайті:
http://falling-walls.com/lab/apply
Відеопрезентація https://www.youtube.com/watch?v=3_qwu6AmCJI
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Дізнатися більше можна за посиланнями:
http://klitschkofoundation.org/projects/science/falling-walls-lab-kyiv/
http://falling-walls.com/venture
Ми у соціальних мережах:
https://www.facebook.com/KlitschkoFoundation
http://vk.com/klitschkofoundation
Є питання? Пишіть нам:
Анна Кузнєцова a.kuznetsova@klitschkofund.org
Анастасія Бежевець a.bezhevets@klitschkofund.org
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Виставки:
1.
VI Спеціалізована виставка ЄвроБудЕкспо - 2016
8-10 листопада 2016
Спеціалізована виставка "ЄвроБудЕкспо-2016" - це єдиний інформаційний
простір для спеціалістів з усіх секторів будівельної промисловості та суміжних з
нею галузей: архітекторів, містобудівників, інвесторів, будівельних компаній,
комунальних служб, представників центральних органів влади, обласних та
районних держадміністрацій, місцевих органів самоврядування, державних і
приватних підприємств, міжнародних організацій та фондів.
"ЄвроБудЕкспо-2016" - це передтендерна площадка для огляду та оцінки товарів і
послуг, що експонуються державними структурами із закупівлі, а також
організаціями, що займаються забезпеченням будівельних об’єктів сировиною,
матеріалами, обладнанням, технікою. Ця професійна подія є чудовою нагодою для
національних та міжнародних компаній позиціонувати себе на українському
будівельному ринку, проаналізувати конкурентоспроможність своєї продукції,
знайти нових партнерів, дійти комерційної згоди, ознайомитись з передовими
досягненнями сучасних технологій будівництва.
Організатор: ТОВ "Міжнародний виставковий центр", за підтримки Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства
України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.
Місце проведення:
Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр,
Броварський проспект, 15, станція метро "Лівобережна"
Контакти:
тел.: (044) 201-11-66, 201-1159
e-mail: stroyexpo@iec-expo.com.ua, forum@iec-expo.com.ua
УМОВИ УЧАСТІ
1. Оформлення участі у виставці
Документами, що регламентують участь у виставці, є:
- Заявка-Контракт з доповненнями
- Умови участі
Доповнення й умови участі є невід'ємною частиною Заявки-Контракту.
Для участі у виставці Експонент направляє Організатору заповнену і скріплену
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підписами і печатками Заявку-Контракт, включаючи всі необхідні доповнення.
Наданням підписаної Заявки-Контракту Експонент підтверджує свою згоду з
даними умовами. Заявка-Контракт приймається Організатором не пізніше, ніж за 1
міс. до початку виставки. Заявки, надані пізніше, будуть розглядатися при
наявності вільних виставкових площ.
2. Вартість участі
Оплата вартості участі здійснюється Експонентом за наступними позиціями
(відповідно до розцінок, що наведені у прайс-листі №1):
2.1. організаційний внесок:
організаційна робота; публікація стандартної інформації в каталозі виставки і
2 прим. каталогу; 3 беджа учасника; 20 запрошень.
2.2. обладнана виставкова площа:
необладнана виставкова площа, огороджуючі стінові панелі; фриз з назвою компанії
(не більш 15 знаків стандартним шрифтом); 1 розетка 220 В, 1 кВт; 2 світильника;
1 стіл, 2 стільці, 1 кошик для сміття, килимове покриття, вішалка. Мінімальний
виставковий стенд – 9 кв.м. За окрему оплату надаються додаткове виставкове
обладнання і додаткові послуги (див. прайс-листи №2, 3).
2.3. необладнана виставкова площа:
Власне необладнана виставкова площа. Мінімальна площа – 15 кв.м.
У разі індивідуальної забудови стенду, фірма, яка виконує роботи по забудові,
повинна пройти акредитацію у відповідних службах МВЦ.
3. Вартість заочної участі
Вартість заочної участі включає публікацію інформації в каталозі, 1 бедж,
розміщення рекламної друкованої продукції на інформаційному стенді.
4. Порядок оплати
Після одержання Організатором заповненої і завіреної печаткою Заявки-Контракту,
Організатор направляє Експоненту рахунок-фактуру. Оплата рахунку-фактури
здійснюється Експонентом згідно п.5 Заявки-Контракту.
5. Штрафні санкції
У випадку недотримання Експонентом обговорених термінів платежів, Експонент
виплачує Організатору штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на
момент оплати, за кожний день затримки платежу.
Відмова Експонента від усієї або частини виставкової площі повинна бути заявлена
у письмовій формі не пізніше, ніж за місяць (30 днів) до початку виставки. Відмова
у письмовій формі після зазначеної дати призводить до виплати Експонентом
штрафу в розмірі 100% від суми Заявки-Контракту.
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6. Порядок подачі інформації в каталог виставки
Матеріали надаються українською та англійською мовами у друкованому й
електронному вигляді не пізніше, ніж за 1 міс. до початку виставки.
Інформація повинна містити: назву організації; телефони (із зазначенням коду
міста); факс; e-mail; не більш 360 знаків довільного тексту. Додаткова інформація
сплачується окремо (див. прайс-лист №1).
Для розміщення реклами необхідно надати оригінал-макет у друкованому й
електронному виді.
7. Робота виставки і режим охорони
Час роботи виставки: 8-9 листопада з 10.00 до 17.00, 10 листопада з 10.00 до 16.00.
Організатор забезпечує загальний охоронний режим виставки в робочі часи (89 листопада з 10.00 до 17.30, 10 листопада з 10.00 до 16.00). Відповідальність за
збереження своєї експозиції під час роботи виставки несе Експонент. Організатор
відповідає за збереження експозиції в неробочий і нічний час (з 17.30 до 9.00 ранку
наступного дня). Організатор рекомендує Експоненту застрахувати своє майно від
усіх факторів ризику.
Експонент несе відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки.
8. Прибирання
Організатор забезпечує прибирання в проходах виставкового павільйону.
Прибирання стенду здійснюється відповідно до письмової заявки Експонента за
додаткову плату (див. прайс-лист №2).
9. Забудова стендів
Офіційний забудовник виставки — компанія Stand Point:
Броварський проспект, 15, оф. 108, 102, м. Київ, Україна, 02660.
Тел./факс:
+38 (044) 201-11-49,
e-mail: ostaf@iec-expo.com.ua,
expo.com.ua сайт: www.iec-studio.com.ua

stopina@iec-

У випадку індивідуальної забудови стенду фірма-забудовник повинна пройти
акредитацію у відповідній службі МВЦ.
Телефон для довідок: +38 044 201-11-35.
10. Доставка і митне оформлення вантажів
Доставка і митне оформлення вантажів здійснюється відповідно до договорів,
укладених між Експонентом і спеціалізованими фірмами. З питань експедиції та
митної очистки вантажів радимо звертатися: Schenker Deutschland AG (тел. +49-21165-04-59-22, факс.: +49-211-45-42-410/411), SCHERP-expo (тел. +38 044 498-66-40,
498-98-90),
СК-ЕКСПО
(тел. +38 044 374-94-97,
374-94-98).
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11. Торгівля
Реалізація товарів на виставці повинна здійснюватися відповідно до чинного
законодавства України.
Організатор не несе відповідальності за недотримання або неналежне дотримання
Експонентом правил, норм і вимог щодо здійснення торгівельної діяльності на
підставі і в порядку, визначеному Законодавством України.
Експонент несе відповідальність за порушення Правил здійснення роздрібної та
оптової торгівлі, правил застосування контрольно-касової техніки відповідно до
законів, нормативно-правових актів, правил та інших документів, що регламентують
комерційну діяльність у порядку, визначеному Законодавством України.
Деталі за адресою: http://www.tech-expo.com.ua/uk/eb-2016.html

2.
XIII МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА
АГРОФОРУМ 2016
8-10 листопада 2016 року
Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект, 15, м. Київ, Україна.
Організатор:
ТОВ "Міжнародний виставковий центр"
Захід проводиться за підтримки:
Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Основні тематичні розділи виставки - нова та комісійна сільгосптехніка, техніка
для транспортування продукції; засоби механізації для дачних ділянок;
комплектуючі і запасні частини до техніки, супутниковий моніторинг транспорту;
технології, техніка та обладнання для зрошення, системи крапельного зрошення;
органічне землеробство; обладнання для переробки сільськогосподарської
продукції; тепличне господарство, швидкомонтовані будівлі, склади та їх
обладнання; вагове обладнання, контрольно-вимірювальні прилади; пакування
сільгосппродукції; технології, обладнання та матеріали для пакування; генетика,
органічне тваринництво та птахівництво; машини та обладнання для утримання
тварин та птахів; обладнання для виробництва кормів, раціони годування тварин і
птахів; ветеринарна медицина; насіння, система насінництва, садівництво; засоби
захисту рослин, добрива; органічні продукти харчування, органічна нехарчова
продукція; агроекологія, енерго- і ресурсозберігаючі технології; аграрна наука та
освіта.
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Основна задача міжнародної агропромислової виставки "АГРОФОРУМ 2016" сприяння розвитку ринкових відносин в агропромисловому комплексі України,
подальшій інтеграції АПК України у міжнародні ринкові структури, забезпечення
адекватної інфраструктури ринку, залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій до
економіки країни, розгляд передових технологій, які забезпечують екологічно чисті
продукти харчування.
Враховуючи важливість питань, які розглядаються, агровиставка привертає
професійну аудиторію відвідувачів, більшість яких – це керівники
сільськогосподарських підприємств і організацій, фахівці (агрономи, ветеринари,
зоотехніки, механізатори) та інші зацікавлені особи.
Участь у XIII Міжнародній агропромисловій виставці "АГРОФОРУМ - 2016" це демонстрація потенціалу підприємства та сталості його позицій на ринку
України, практична реалізація маркетингових завдань по розширенню сфери
діяльності підприємств з виходом на міжнародне співробітництво, підвищення їх
конкурентоспроможності та забезпечення оптимізації та стабільності ведення
бізнесу.
Запрошуємо Ваше підприємство взяти активну участь у роботі виставки та
науково - практичних конференцій!
Місце проведення: Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський
проспект, 15, станція метро "Лівобережна"
Контакти: тел.: (044) 201-11-68, 206-87-82, e-mail: elenar@iec-expo.com.ua
УМОВИ УЧАСТІ
1. Оформлення участі у виставці
Документами, що регламентують участь у виставці, є:
- Заявка-Контракт з доповненнями
- Умови участі
Доповнення й умови участі є невід'ємною частиною Заявки-Контракту. Для участі у
виставці Експонент направляє Організатору заповнену і скріплену підписами і
печатками Заявку-Контракт, включаючи всі необхідні доповнення. Наданням
підписаної Заявки-Контракту Експонент підтверджує свою згоду з даними умовами.
Заявка-Контракт приймається Організатором не пізніше, ніж за 1 міс. до початку
виставки. Заявки, надані пізніше, будуть розглядатися при наявності вільних
виставкових площ.
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2. Вартість участі
Оплата вартості участі здійснюється Експонентом за наступними позиціями
(відповідно до розцінок, що наведені у прайс-листі №1):
2.1. організаційний внесок: організаційна робота; публікація стандартної
інформації в каталозі виставки і 2 прим. каталогу; 3 беджа учасника; 20 запрошень.
2.2. обладнана виставкова площа:
необладнана виставкова площа, огороджуючі стінові панелі; фриз з назвою компанії
(не більш 15 знаків стандартним шрифтом); 1 розетка 220 В, 1 кВт; 2 світильника; 1
стіл, 2 стільці, 1 кошик для сміття, килимове покриття, вішалка.
Мінімальний виставковий стенд – 9 кв.м.
За окрему оплату надаються додаткове виставкове обладнання і додаткові послуги
(див. прайс-листи №2, 3).
2.3. необладнана виставкова площа:
Власне необладнана виставкова площа.
Мінімальна площа – 15 кв.м. У разі індивідуальної забудови стенду, фірма, яка
виконує роботи по забудові, повинна пройти акредитацію у відповідних службах
МВЦ.
3. Вартість заочної участі
Вартість заочної участі включає публікацію інформації в каталозі, 1 бедж,
розміщення рекламної друкованої продукції на інформаційному стенді.
4. Порядок оплати
Після одержання Організатором заповненої і завіреної печаткою Заявки-Контракту,
Організатор направляє Експоненту рахунок - фактуру. Оплата рахунку-фактури
здійснюється Експонентом згідно п.5 Заявки-Контракту.
5. Штрафні санкції
У випадку недотримання Експонентом обговорених термінів платежів, Експонент
виплачує Організатору штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на
момент оплати, за кожний день затримки платежу. Відмова Експонента від усієї або
частини виставкової площі повинна бути заявлена у письмовій формі не пізніше,
ніж за місяць (30 днів) до початку виставки. Відмова у письмовій формі після
зазначеної дати призводить до виплати Експонентом штрафу в розмірі 100% від
суми Заявки-Контракту.
6. Порядок подачі інформації в каталог виставки
Матеріали надаються українською та англійською мовами у друкованому й
електронному вигляді не пізніше, ніж за 1 міс. до початку виставки. Інформація
повинна містити: назву організації; телефони (із зазначенням коду міста); факс; e-
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mail; не більш 360 знаків довільного тексту. Додаткова інформація сплачується
окремо (див. прайс-лист №1). Для розміщення реклами необхідно надати оригіналмакет у друкованому й електронному виді.
7. Робота виставки і режим охорони
Час роботи виставки: 8-9 листопада з 10.00 до 18.00, 10 листопада з 10.00 до 17.00.
Організатор забезпечує загальний охоронний режим виставки в робочі часи (89 листопада з 10.00 до 18.30, 10 листопада з 10.00 до 17.00). Відповідальність за
збереження своєї експозиції під час роботи виставки несе Експонент. Організатор
відповідає за збереження експозиції в неробочий і нічний час (з 18.30 до 9.00 ранку
наступного дня). Організатор рекомендує Експоненту застрахувати своє майно від
усіх факторів ризику.Експонент несе відповідальність за дотримання правил
пожежної безпеки.
8. Прибирання
Організатор забезпечує прибирання в проходах виставкового павільйону.
Прибирання стенду здійснюється відповідно до письмової заявки Експонента за
додаткову плату (див. прайс-лист №2).
9. Забудова стендів
Офіційний забудовник виставки — компанія Stand Point:
Броварський проспект, 15, оф. 108, 102, м. Київ, Україна, 02002.
Тел./факс: +38 044 201-11-49,
e-mail: ostaf@iec-expo.com.ua, stopina@iec-expo.com.ua
сайт: www.iec-studio.com.ua
У випадку індивідуальної забудови стенду фірма-забудовник повинна пройти
акредитацію у відповідній службі МВЦ.
Телефон для довідок: +38 044 201-11-35.
10. Доставка і митне оформлення вантажів
Доставка і митне оформлення вантажів здійснюється відповідно до договорів,
укладених між Експонентом і спеціалізованими фірмами. З питань експедиції та
митної очистки вантажів радимо звертатися:
Schenker Deutschland AG (тел.: +49-211-65-04-59-22, факс.: +49-211-45-42-410/411),
SCHERP-expo (тел.: +38 044 498-66-40, 498-98-90), СК-ЕКСПО (тел.: +38 044 37494-97, 374-94-98).
11. Торгівля
Реалізація товарів на виставці повинна здійснюватися відповідно до чинного
законодавства України.
Організатор не несе відповідальності за недотримання або неналежне дотримання
Експонентом правил, норм і вимог щодо здійснення торгівельної діяльності на
підставі і в порядку, визначеному Законодавством України.
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Експонент несе відповідальність за порушення Правил здійснення роздрібної та
оптової торгівлі, правил застосування контрольно - касової техніки відповідно до
законів, нормативно - правових актів, правил та інших документів, що
регламентують комерційну діяльність у порядку, визначеному Законодавством
України.
Деталі за посиланням:
http://www.tech-expo.com.ua/uk/agroforum-2016-ua/umovi-uchasti-ag2016.html

