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Спеціальний проєкт сприяння відновленню громад.
Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза», с. Березівка, Бучанський район.

Координатори: «КиївЕкспоПлаза», «Євроіндекс».
Співорганізатори: профільні міністерства, галузеві асоціації, громадські організації



Матеріали, технології
та послуги для відновлення
регіону.

Постійна експозиція зразків
матеріалів і технологій для
відбудови, шоурум швидко-
монтованого житла та зразки
облаштування територій.

Майстеркласи, форуми,
конференції, презентації,
семінари для населення,
очільників громад,
підрядників.

ЩО ТАКЕ ХАБ «ВЕЛИКЕ ВІДНОВЛЕННЯ»?

� Сприяння відновленню постраж-
 далих регіонів шляхом спрощеної
 логістики та відкритої комунікації.

� Інформування й консультування
 населення та очільників територіальних
 громад щодо сучасних можливостей
 облаштування територій.

ЦІЛІ
ПРОЄКТУ
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� інфраструктури життєдіяльності:
 безпека, відходи, публічні прос-
 тори тощо;

� технологій та матеріалів для облаш-
 тування простору (приватного
 чи громадського);

� будь-яких товарів, що потребують
 складських/логістичних послуг
 поблизу постраждалих територій.

� будівельних матеріалів
 та технологій;

� інженерної інфраструктури:
 електрика, водопостачання,
 каналізація, теплопостачання;

� товарів, рішень та послуг у сфері
 енергетики, енергоефективності,
 технологій із забезпечення
 фізичної та кібербезпеки;

УЧАСНИКИ ХАБУ — КОМПАНІЇ-ВИРОБНИКИ,
ПРОДАВЦІ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ:



� Модульні будинки, швидкомонтовані будівлі
 (житлові, громадські, комерційні).

� Сховища.

� Інфраструктура (технології забезпечення стабільного
 тепло-, водо-, енергопостачання, водовідведення).

� Матеріали та технології для відновлення пошкод-
 жених будівель (відновлення покрівель, заміна вікон,
 термомодернізація тощо).

� Інноваційні технології альтернативної енергетики
 та енергозбереження.

� Технології безпеки (системи оповіщення, системи
 пожежної безпеки, охоронні системи, системи відео-
 нагляду, моніторинг параметрів безпеки середовища).

� Системи вентиляції та кондиціонування.

ТЕМАТИЧНІ
НАПРЯМКИ
ЕКСПОЗИЦІЇ:

- ЕКСПОЗИЦІЯ -



20‒22 вересня 2022. понеділок–субота, 10:00–18:0020‒22 вересня 2022.

• Мери, голови теріторіальних громад
 та їхні команди, проєктні менеджери
 проєктів відбудови, інженери, підприємці.

• Урядовці, донори, інвестори, представники
 міжнародних організацій.

• Мешканці постраждалих регіонів України.

ВІДВІДУВАЧІ
ХАБУ:

ГРАФІК РОБОТИ
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Конференцзала №1

Конференцзала №2

Конференцзала №3
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Умови участі —
за запитом.

Вартість робочого місця
у павільйоні — 4 000 грн.

Включає: робоче місце 4 кв. м,
стіни з виставкових конструкцій
висотою 2,5 м, стіл, стілець, розетку
220 V, охорону в неробочий час.

Вартість площі
на вулиці — 100 грн/кв. м.

Мінімальний розмір
площі  10 кв. м.

СХЕМА ХАБУ

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В ЕКСПОЗИЦІЇ

УМОВИ УЧАСТІ У ФОРУМІ
Вартість участі
від 5 000 грн,

Додаткові умови
за запитом.
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МАЙДАНЧИК/ШОУРУМ -

- ФОРУМ -



• Сайт www.hub.kyiv.ua.

• Сторінки у соцмережах.
• Контекстна й таргетована
 реклама хабу для мешканців
 відповідних територій.

• Поширення інформації у про-
 фільних пабліках та групах
 місцевих громад.

• Інформування через ресурси
 профільних міністерств,
 галузевих асоціацій, терито-
 ріальних громад.

• Локальна рекламна кампанія
 із залученням носіїв ООН.

з питань участі:
+38 067 214-8596

my@eindex.kiev.ua
www.hub.kyiv.ua

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

КОНТАКТИ


