ПРЕС-РЕЛІЗ
ВИСТАВКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ
«НАУКА–ВИРОБНИЦТВУ»
23–25 квітня 2013 року
23–25 квітня у рамках VII Всеукраїнського Фестивалю науки відбудеться виставка
спеціалізованого обладнання і технологій «Наука – виробництву».
Організатором виставки виступає Національна академія наук України,
співорганізатором - Київська міська державна адміністрація. Упорядник виставки –
Експозиційний центр «Наука» НАН України.
Мета
заходу
–
демонстрація
нових
завершених
науково-технічних
конкурентоспроможних розробок, які можуть бути впроваджені у виробництво та
здійснювати заміщення імпортної продукції вітчизняними аналогами, що не
поступаються зарубіжним або перевищують їх за основними якісними показниками.
У виставці «Наука-виробництву» візьмуть участь близько 100 наукових установ,
малих та середніх промислових підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності,
інших установ м. Києва, задіяних в сфері промисловості, науки.
На виставці буде представлено близько 800 науково-технічних розробок. Ці
інновації спрямовані на підвищення технологічного та технічного рівня широкого
спектру галузей господарства країни – охорони здоров’я, інформаційних технологій,
машинобудування, будівництва, житлово-комунального господарства, енергетики,
сільського господарства, природокористування, харчової, хімічної промисловості тощо.
Національна академія наук України представить більше 500 науково-технічних
розробок, 122 з яких готові до впровадження у виробництво.
Програма заходу:
 23 квітня о 13:00 – урочисте відкриття виставки спеціалізованого обладнання і
технологій «Наука-виробництву», огляд експозиції 1-го поверху павільйону
«Наука»
 14:00 – ознайомлення з інформаційними матеріалами круглого столу
(конференц-зал, 2-й поверх)
 14:15 – відкриття круглого столу на тему «Проблеми впровадження науковотехнічних розробок вітчизняних наукових установ» та прес-конференція
 14:45 – огляд експозиції 2-го поверху
 15:30 – продовження роботи круглого столу
У відкритті та роботі виставки візьме участь керівництво НАН України і Київської міської
державної адміністрації. До участі у заході запрошені вищі посадові особи держави.
Виставка працюватиме:
23, 24 квітня з 10:00 до 17:30;
25 квітня – до 15:00.
Час та місце проведення заходу:
23-25 квітня 2013 р. на території Національного комплексу «Експоцентр України»
(м. Київ,
проспект
Акад. Глушкова, 1,
станція
метро
«Виставковий центр»,
павільйон №23 – «Наука»).
Контакти:
Тел.: +38 (044) 239-64-43
Тел./факс: +38 (044) 234-83-87
E-mail: interan@nas.gov.ua

