
1. 275,00
100,00
138,00

94,00

127,00

83,00

39,00

2. 138,00
100,00
138,00

94,00

127,00

83,00

39,00

3. 83,00
100,00
138,00

94,00

127,00

83,00

39,00

4. 1925,00

Разом по п. 2  із урахуванням обраної площі                                                                                                                                                                                      
(кількіст ь м 2 х138,00+решт а показників варт ост і без змін)

Разом по п. 3  із урахуванням обраної площі                                                                                                                                                                      
(кількіст ь м 2 х83,00+решт а показників варт ост і без змін)

оплата послуг з водопостачання і водовідведення, вивезення твердих 
побутових відходів (за 1 виставкове місце)

оплата послуг з водопостачання і водовідведення, вивезення твердих 
побутових відходів (за 1 виставкове місце)

Необладнана площа 
від 8 м2                                      

(Cект ор № 3)

площа на виставковій площі                                                         за 1 м2

1 стіл 
2 стільці
підключення електроенергії 220V (2 кВт), включаючи споживання,                          
1 електророзетка (за 1 виставкове місце)
надпис на фризовій панелі (max. 20 букв)
загальна охорона і прибирання павільйонів та місць загального 
користування (за 1 виставкове місце)

Реєстраційний внесок

(Обов'язковий для всіх учасників вист авки - включає: реєст рацію, розміщення інформації в схемі учасників вист авки, участ ь 
у форумі (зг ідно із п.2 реєст раційної форми-заявки), розміщення інформації на WEB-ст орінці облдержадмініст рації т а 
спеціалізованих громадських організацій, надання Учаснику  схеми учасників вист авки, заходи по залученню відвідувачів, в 
т .ч. зг ідно із медіа-планом узгодженим із ЗМІ, організація робот и вист авки  т а форуму для Учасника, Диплом Учасника 
вист авки т а загальні видат кові мат еріали із логот ипом т а програмою заходу із розрахунку 1 комплект  - 1 Учасник)

оплата послуг з водопостачання і водовідведення, вивезення твердих 
побутових відходів (за 1 виставкове місце)

Необладнана площа 
від 4 м2                                          

(Cект ор № 2)

площа на "закритій площадці"                                                     за 1 м2

1 стіл 
2 стільці
підключення електроенергії 220V (2 кВт), включаючи споживання,                  
1 електророзетка (за 1 виставкове місце)
надпис на фризовій панелі (max. 20 букв)
загальна охорона і прибирання павільйонів та місць загального 
користування (за 1 виставкове місце)

Разом по п. 1  із урахуванням обраної площі                                                                                                                                                               
(кількіст ь м 2 х275,00+решт а показників варт ост і без змін)

Розшифровка вартості участі у виставці в розрізі площ (грн.):

 Обладнана площа 
на "закритій 
площадці"  від 2 м2:                                           
(Cект ор № 1)

площа, задня і бокові стінки                                   за 1 м2 (Тип А, В, С, D)
1 стіл 
2 стільці
підключення електроенергії 220V (2 кВт), включаючи споживання,                          
1 електророзетка (за 1 виставкове місце)
надпис на фризовій панелі (max. 20 букв)
загальна охорона і прибирання павільйонів та місць загального 
користування (за 1 виставкове місце)
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