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Співорганізатори:

профільні міністерства, галузеві
асоціації, громадські організації

Координатори

Виставковий центр
«КиївЕкспоПлаза»

с. Березівка,
Бучанський район

Спеціальний
проєкт сприяння
відновленню
громад Київщини



Складський та логістичний

хаб матеріалів, технологій,

послуг для відновлення

регіону.

Майстеркласи, форуми,

конференції, презентації,

семінари для населення,

очільників громад,

підрядників.

ЩО ТАКЕ ХАБ «ВЕЛИКЕ ВІДНОВЛЕННЯ»?

Постійний

ТОРГОВЕЛЬНИЙ
МАЙДАНЧИК

Спеціалізовані

ТЕМАТИЧНІ
ЗАХОДИ

ЯРМАРОК
будматеріалів, споживчих
товарів та послуг

� 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



� 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:



22.07.2022–23.12.2022,

понеділок–субота,

10:00–18:00.

Попередні дати:
5–6 серпня, 

26–27 серпня.

План заходів у процесі

формування.

• Мешканці північно-західної Київщини
та суміжних областей.

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

• Урядовці, донори, інвестори, представники
міжнародних організацій.

ВІДВІДУВАЧІ
ХАБУ

ГРАФІК РОБОТИ

Постійний

ТОРГОВЕЛЬНИЙ
МАЙДАНЧИК

Спеціалізовані

ТЕМАТИЧНІ
ЗАХОДИ

ЯРМАРОК
будматеріалів, споживчих
товарів та послуг
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Постійний

ТОРГОВЕЛЬНИЙ
МАЙДАНЧИК

Спеціалізовані

ТЕМАТИЧНІ
ЗАХОДИ

ЯРМАРОК
будматеріалів, споживчих
товарів та послуг

Вартість оренди площі
у павільйоні — 200 грн/кв. м
на місяць.  Мінімальний
розмір 15 кв. м (5х3, 5х4, 5х5, …).

Включає: стіни з виставкових
конструкцій висотою 2,5 м,
розетка 2,5 кВт, охорону
у неробочий час.

Оренда площі на вулиці —
50 грн/кв. м на місяць.
Мінімальний розмір 20 кв. м

Включає охорону у неробочий
час. Можлива оренда додатко-
вого обладнання.

Вартість робочого місця
у павільйоні — 1 000 грн/2 дні.

Включає: робоче місце 4 кв. м,
стіни з виставкових конструк-
цій висотою 2,5 м, охорону
в неробочий час. 

Вартість робочого місця
на вулиці — 600 грн/2 дні.

Включає: робоче місце 6 кв. м,
охорону в неробочий час. 

Вартість оренди
конференцзали — 300 грн/година.

Комплект обладнання надається
за запитом та за додаткову плату.
Діють партнерська та спонсорська
програми участі.

СХЕМА ХАБУ

� Інноваційні технології

� Проєктний менеджмент

� Пошук фінансування

� Юридичні консультації



� Регулярні юридичні консультації.
� Семінари з енергозбереження.

У ПРОГРАМІ ХАБУ
«ВЕЛИКЕ ВІДНОВЛЕННЯ»

ЗАХОДИ ДЛЯ ГРОМАДЯН

ФОРУМИ «ВІДНОВЛЕННЯ
ТА ВІДБУДОВА МІСТ»:

дороги, мости,
транспорт

архітектура
нової України

енергетична
інфраструктура

громадська
безпека

ЗАХОДИ ДЛЯ
ПРЕДСТАВНИКІВ

ОТГ

Діють партнерська та спонсорська програми участі, в тому числі і для іноземних учасників.
Для участі у форумах в ролі доповідача звертайтесь: Оксана Гагіна, hahina@eindex.kiev.ua, +380 (67) 375-7637.







• 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 у постійно діючій експозиції та ярмарку:
 +38 067 5040152, +38 067 5040552
- з питань проведення заходів та партнерства:
 +38 067 5035468, +38 067 3757637
- телефон гарячої лінії:
 +38 067 2148596
my@eindex.kiev.ua
www.hub.kyiv.ua

РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

КОНТАКТИ
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