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 ПРОВІДНА БУДІВЕЛЬНА ВИСТАВКА УКРАЇНИ

ПОСТ-РЕЛІЗ
З 19 по 22 березня в Києві на локації Міжнародного Виставкового Центру 
відбулась найавторитетніша подія будівельної галузі України – 
міжнародна виставка InterBuildExpo 2019.

InterBuildExpo – головна професійна подія в галузі будівництва та архітектури, облаштування 
житла, проектування та ремонту, а також чи не єдиний багатовекторний майданчик для 
обговорення найбільш актуальних питань ведення будівельного бізнесу в Україні. На виставці 
визначаються тенденції галузі та вектори розвитку на цілий рік.

13
країн

1000
будівельних 

брендів

30 000 
професійних 
відвідувачів

500 
компаній 

понад

Понад 40 майстер-класів, презентацій, семінарів, лекцій та конференцій від провідних експертів 
з України та зарубіжних країн.
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ФЕСТИВАЛЬ БУДІВЕЛЬНОГО СЕРВІСУ – комунікаційна платформа 
для розвитку та підвищення рівня монтажного сервісу в Україні.

TOOL EXPO – спеціалізована виставка професійного інструменту та 
електрообладнання в складі найбільшої міжнародної, будівельної 
виставки України InterBuildExpo 2019. 

WINDOW GLASS EXPO – це В2В виставка та бізнес-платформа в рамках 
InterBuildExpo 2019 для виробників вікон, скла, профілю, фасадних 
систем, комплектуючих, аксесуарів та обладнання з метою вивести 
віконний ринок України на новий, більш якісний рівень і показати 
новітні технології.

INTERBUILDEXPO – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ 
ДЕМОНСТРАЦІЯ ІННОВАЦІЙ ГАЛУЗІ ТА 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ УЧАСНИКАМИ 
РИНКУ, АЛЕ Й НАСИЧЕНА ТА АКТУАЛЬНА 
ДІЛОВА ПРОГРАМА. 

Одним із головних заходів InterBuildExpo 
2019 став круглий стіл: 
«Перспективи впровадження 
будівельного інформаційного 
моделювання в Україні». 
Участь у заході взяли представники 
Мінрегіонбуду, Академії будівництва, УСПП 
(Український союз промисловців і 
підприємців), проектанти, будівельники, 
розробники програмного забезпечення. 
Учасники круглого столу обговорювали 
питання впровадження BIM-технологій для 
мінімізації витрат, уникнення помилок та 
економії часу під час управління проектами в 
будівельній галузі.
Організатори: ТОВ «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок», Будівельна палата 
України.

Case study: «Забудовник VS 
Держава»: хто на кого працює?» 
Новий формат!  
Учасники заходу обговорювали 
проблематику отримання дозвільної 
документації на будівництво, що призводить 
до величезних матеріальних збитків для 
бізнесу і погіршує інвестиційний та 
бізнес-клімат в Україні. Процес отримання 
дозвільних документів досі захаращений та 
забюрократизований. Електронні сервіси 
для суб’єктів містобудівної документації 
дозволять налагодити цивілізовані 
відносини між забудовником та державою та 
будуть ще одним кроком на шляху до 
подолання корупції.
Організатори: ТОВ «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок», ВRDO.

БІЗНЕС-ЗАХОДИ INTERBUILDEXPO 2019
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21 березня в рамках виставки пройшов 
ФОРУМ АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ 
ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Серед учасників Форуму  – понад 150 мерів 
міст, голів ОТГ (Об'єднані територіальні 
громади), сільських та селищних рад, 
керівників міських управлінь з питань 
економічного розвитку, а також 
представники центральних органів 
виконавчої влади, народні депутати, 
науковці, експерти. За результатами роботи 
Форуму підготовлено зміни до стратегій 
Асоціації міст України з питань місцевого 
економічного розвитку. 
Організатори: ТОВ «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок», Комітет Верховної Ради 
України з питань будівництва, містобудування і 
ЖКГ, Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України, Будівельна палата 
України, Асоціація міст України.

КОНФЕРЕНЦІЯ: «СУЧАСНЕ СКЛО ТА 
СКЛОПАКЕТИ У БУДІВНИЦТВІ»

Обговорено такі актуальні теми: все про 
склопакети; сфера застосування скла та 
вимоги до нього; нормативні вимоги до 
якості склопакетів; допустимі відхилення при 
виробництві склопакетів.
Організатори: ТОВ «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок», Асоціація учасників 
ринку вікон та фасадів.

СЕМІНАР: «ТЕПЛИЙ ТА БЕЗПЕЧНИЙ 
БУДИНОК З АЛЮПРОФ»

Використання архітектурних алюмінієвих 
систем «Алюпроф» для комплектації 
сучасних будинків, у т.ч. системи «пасивний 
будинок», протизламних систем класу RC3, 
протипожежних систем. 
Організатори: ТОВ «Київський міжнародний 
контрактовий ярмарок», компанія «Алюпроф».

БІЗНЕС-ЗАХОДИ INTERBUILDEXPO 2019
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МІЖНАРОДНА ЛАБОРАТОРІЯ 
АРХІТЕКТУРИ – 
професійний комунікаційний майданчик для 
архітекторів та дизайнерів, де всі дні 
виставки проходили майстер-класи, лекції та 
презентації від найвідоміших архітекторів та 
дизайнерів України та світу. 

В рамках заходу виступили: 
Кейс Донкерс (Cees Donkers), провідний 
архітектор-урбаніст м. Ейндховен 
(Нідерланди), Олена Фатєєва, засновник та 
керівник творчої майстерні Fateeva Design, 
Наталія Олексієнко, керівник майстерні 
«Еволюційна Архітектура», Віргініюс 
Юозайтіс, архітектор (Литва), Марко Полетті, 
архітектор (Італія), Сергій Казарянц, 
директор і головний архітектор 
Архітектурно-проектної компанії «Раден», 
Алена Булатая, Interior Design Bureau by 
Alena Bulataya (Білорусь), Ігор Мартін та 
Ольга Новікова, Martin’s, Андрій Гутовський, 
архітектор, дизайнер та багато інших. 
Партнер: журнал «Дом и Интерьер».

З надзвичайним успіхом відбувся 

ФЕСТИВАЛЬ БУДІВЕЛЬНОГО СЕРВІСУ – 
це 4 майданчики у 2-му та 3-му павільйонах, 
де відбулися майстер-класи з якісного 
монтажу та використання будівельних 
матеріалів та конструкцій, презентації, лекції, 
семінари, демонстрації за тематиками: 
покрівля; вікна та світлопрозорі конструкції; 
двері; фарби, штукатурки, фасади; aсtive 
house. За кожною з тематик розроблено 
програму, яка одночасно проходила на 
спеціальних майданчиках всі дні виставки.

СПЕЦІАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ НА INTERBUILDEXPO 2019

Вперше! 
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Лев Парцхаладзе, 
заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України:
«Виставка дуже гарна, тут представлені сучасні технології. Я бачу 
представників інших країн і це дуже важливо для нас. Ми бачимо не 
тільки те, що ми уже маємо, а й те, що може будуватися в 
майбутньому».

Олександр Слобожан, 
виконавчий директор Асоціації міст України:
«Безпосередньо я втретє відкриваю виставку, тому в мене 
враження від цієї виставки дуже позитивні. В цьому році на виставці 
представлено 1000 брендів, це досить потужно. Я бачив окремих 
міських голів, які вже домовились про співпрацю. Є багато 
представників бізнесу, які висловили бажання взяти участь у 
наступних заходах. Виставка розвивається. Я хочу сказати, що вона 
вже вийшла за формат виставки, тому що це насправді вже форум 
за міжнародної участі». 

Юрій Нуштаєв, 
учасник української Асоціації покрівельників та Асоціації «Киянка»:
«Щира подяка організаторам виставки InterBuildExpo. Залучити такі 
ресурси, такі можливості, дати нам реалізуватися, дати нам 
можливість показати себе – це насправді безцінно, ми це дуже 
цінуємо».

Олексій Бубнов, 
Голова Асоціації учасників ринку вікон та фасадів:
«Величезна подяка організаторам виставки. Ось ця виставка 
показала, що наші плоди просто проросли бурхливим цвітом. У нас 
велика кількість учасників, у нас велика кількість відвідувачів, 
велика кількість задоволених людей».

Вадим Бровчук, 
директор ТОВ «Тегола-Україна»:
«Мої враження від участі наступні: я вважаю, що необхідно напрям 
Фестивалю будівельного сервісу в рамках виставки розвивати. 
Чому? Тому що будівельні виставки в Україні та за кордоном 
втрачають популярність. Все менше і менше людей цікавляться 
звичними продуктами. Більш цікаво розкривати особливості 
монтажу, правильного монтажу, застосування якісних продуктів. Це 
важливо пояснювати як кінцевому споживачу, так і монтажникам. З 
цієї точки зору я впевнений, що фестиваль досяг поставлених цілей. 
Я вважаю, що надалі вся виставка повинна перетворюватися не 
тільки в стаціонарне уявлення вже всім звичних продуктів, а саме 
переходити в формат активної презентації якостей товарів з 
монтажем, з відповідями на питання, активного спілкування з 
інсталяторами. І для цього необхідно розробляти нові формати, 
використовувати більш доступні для відвідувачів виставки місця. 
Бажаю фестивалю тільки процвітання, успіхів, всього найкращого».

Дюжилова Наталія, 
заступник комерційного директора з питань маркетингу компанії 
AEROC:
«Наша компанія щороку бере участь у виставці InterBuilExpo. Ми 
вважаємо, що це головна подія будівельної галузі. Традиційно, в 
новий будівельний сезон, ми представляємо наші новинки. 
Виставка InterBuilExpo є відкриттям будівельного сезону в Україні».

Карина Захарова, 
директор з маркетингу компанії «МКМ-груп»:
«Хочемо висловити подяку від імені компанії «МКМ-груп» і торгової 
марки KATEPAL компанії «Київський міжнародний контрактовий 
ярмарок» за таку організацію виставки та яскраві емоції».
Ханну Кнуутинен, менеджер з експорту компанії KATEPAL:
«Ми не перший раз приїжджаємо в Україну, зустрічаємо вже 
знайомих людей, з якими ми спілкуємося. Дуже приємно 
приїжджати та з усіма бачитися. Все дуже добре, атмосфера чудова, 
але в підсумку результат від цієї виставки ми зможемо оцінити лише 
в кінці року, який виразиться в зростанні продажів. В основному ми 
задоволені й раді взяти участь як генеральний партнер виставки».

Марко Полетті, 
засновник і провідний дизайнер Poletti Studio (Італія):
«Дизайнери й архітектори в Києві та в Україні дуже талановиті й 
дуже вмілі саме в дизайні інтер'єрів. Тут люди звертають увагу на те, 
як поєднуються предмети, які підбираються, на інтер'єр навіть 
більше ніж в самій Італії. І присутня якась безперервна сила, і, я б 
навіть сказав, зростання і тенденція до того, що люди хочуть 
постійно розвиватися. Це дуже приємно вражає насправді».

Альона Булатая, 
дизайнер, Interior Design Bureau by Alena Bulataya (Білорусь):
«Мені дуже приємно бути запрошеною лектором на даний захід і 
виступати з такими метрами архітектури та дизайну, яких я тут 
зустріла. Деяких з них я знаю особисто і дуже ними захоплююся. 
Тому такий достатньо відповідальний момент, приїхати до вас в 
гості з візитом, поділитися своїм досвідом, придбати новий. Це дуже 
знаковий захід для архітекторів і дизайнерів. Це просто 
необхідність, причому в кожній країні. Ми найчастіше відвідуємо 
якісь міжнародні великі виставки, але не їздимо один до одного. 
Тому, дана виставка приємно дивує».

Кейс Донкерс, 
урбаніст-дизайнер, провідний архітектор м. Ейндховен
(Нідерланди):
«Для мене це справді серйозна функціональна виставка, 
а не просто виставка дизайну. Мені тут подобається».

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ ТА ГОСТЕЙ INTERBUILDEXPO 2019:
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Лев Парцхаладзе, 
заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 
України:
«Виставка дуже гарна, тут представлені сучасні технології. Я бачу 
представників інших країн і це дуже важливо для нас. Ми бачимо не 
тільки те, що ми уже маємо, а й те, що може будуватися в 
майбутньому».

Олександр Слобожан, 
виконавчий директор Асоціації міст України:
«Безпосередньо я втретє відкриваю виставку, тому в мене 
враження від цієї виставки дуже позитивні. В цьому році на виставці 
представлено 1000 брендів, це досить потужно. Я бачив окремих 
міських голів, які вже домовились про співпрацю. Є багато 
представників бізнесу, які висловили бажання взяти участь у 
наступних заходах. Виставка розвивається. Я хочу сказати, що вона 
вже вийшла за формат виставки, тому що це насправді вже форум 
за міжнародної участі». 

Юрій Нуштаєв, 
учасник української Асоціації покрівельників та Асоціації «Киянка»:
«Щира подяка організаторам виставки InterBuildExpo. Залучити такі 
ресурси, такі можливості, дати нам реалізуватися, дати нам 
можливість показати себе – це насправді безцінно, ми це дуже 
цінуємо».

Олексій Бубнов, 
Голова Асоціації учасників ринку вікон та фасадів:
«Величезна подяка організаторам виставки. Ось ця виставка 
показала, що наші плоди просто проросли бурхливим цвітом. У нас 
велика кількість учасників, у нас велика кількість відвідувачів, 
велика кількість задоволених людей».

Вадим Бровчук, 
директор ТОВ «Тегола-Україна»:
«Мої враження від участі наступні: я вважаю, що необхідно напрям 
Фестивалю будівельного сервісу в рамках виставки розвивати. 
Чому? Тому що будівельні виставки в Україні та за кордоном 
втрачають популярність. Все менше і менше людей цікавляться 
звичними продуктами. Більш цікаво розкривати особливості 
монтажу, правильного монтажу, застосування якісних продуктів. Це 
важливо пояснювати як кінцевому споживачу, так і монтажникам. З 
цієї точки зору я впевнений, що фестиваль досяг поставлених цілей. 
Я вважаю, що надалі вся виставка повинна перетворюватися не 
тільки в стаціонарне уявлення вже всім звичних продуктів, а саме 
переходити в формат активної презентації якостей товарів з 
монтажем, з відповідями на питання, активного спілкування з 
інсталяторами. І для цього необхідно розробляти нові формати, 
використовувати більш доступні для відвідувачів виставки місця. 
Бажаю фестивалю тільки процвітання, успіхів, всього найкращого».

Дюжилова Наталія, 
заступник комерційного директора з питань маркетингу компанії 
AEROC:
«Наша компанія щороку бере участь у виставці InterBuilExpo. Ми 
вважаємо, що це головна подія будівельної галузі. Традиційно, в 
новий будівельний сезон, ми представляємо наші новинки. 
Виставка InterBuilExpo є відкриттям будівельного сезону в Україні».

Карина Захарова, 
директор з маркетингу компанії «МКМ-груп»:
«Хочемо висловити подяку від імені компанії «МКМ-груп» і торгової 
марки KATEPAL компанії «Київський міжнародний контрактовий 
ярмарок» за таку організацію виставки та яскраві емоції».
Ханну Кнуутинен, менеджер з експорту компанії KATEPAL:
«Ми не перший раз приїжджаємо в Україну, зустрічаємо вже 
знайомих людей, з якими ми спілкуємося. Дуже приємно 
приїжджати та з усіма бачитися. Все дуже добре, атмосфера чудова, 
але в підсумку результат від цієї виставки ми зможемо оцінити лише 
в кінці року, який виразиться в зростанні продажів. В основному ми 
задоволені й раді взяти участь як генеральний партнер виставки».

Марко Полетті, 
засновник і провідний дизайнер Poletti Studio (Італія):
«Дизайнери й архітектори в Києві та в Україні дуже талановиті й 
дуже вмілі саме в дизайні інтер'єрів. Тут люди звертають увагу на те, 
як поєднуються предмети, які підбираються, на інтер'єр навіть 
більше ніж в самій Італії. І присутня якась безперервна сила, і, я б 
навіть сказав, зростання і тенденція до того, що люди хочуть 
постійно розвиватися. Це дуже приємно вражає насправді».

Альона Булатая, 
дизайнер, Interior Design Bureau by Alena Bulataya (Білорусь):
«Мені дуже приємно бути запрошеною лектором на даний захід і 
виступати з такими метрами архітектури та дизайну, яких я тут 
зустріла. Деяких з них я знаю особисто і дуже ними захоплююся. 
Тому такий достатньо відповідальний момент, приїхати до вас в 
гості з візитом, поділитися своїм досвідом, придбати новий. Це дуже 
знаковий захід для архітекторів і дизайнерів. Це просто 
необхідність, причому в кожній країні. Ми найчастіше відвідуємо 
якісь міжнародні великі виставки, але не їздимо один до одного. 
Тому, дана виставка приємно дивує».

Кейс Донкерс, 
урбаніст-дизайнер, провідний архітектор м. Ейндховен
(Нідерланди):
«Для мене це справді серйозна функціональна виставка, 
а не просто виставка дизайну. Мені тут подобається».

КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ ТА ГОСТЕЙ INTERBUILDEXPO 2019:
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ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ

Teл./фaкс: +380 044 461 9346 
Е-mail: build@kmkya.kiev.ua

Генеральний організатор: Місце проведення:

МІЖНАРОДНИЙ 
ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР

Україна, Київ, Броварський проспект, 15 
(метро Лівобережна)
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