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INTER
BUILD
EXPO

ПОСТ-РЕЛІЗ

Щороку на початку весни всі будівельники країни з 
нетерпінням чекають на найбільшу та найавторитетнішу 
подію країни – міжнародну будівельну виставку 
InterBuildExpo! 

Попри складні та не найсприятливіші для країни часи 
цьогорічна InterBuildExpo з відбулась з надзвичайним 
успіхом!  

Традиційно InterBuildExpo і цього року зібрала 
основних гравців будівельного ринку! Так, в  трьох 
вщент заповнених павільйонах МВЦ, на площі 
більше 20 000 м², були презентовані новинки техніки та 
обладнання, інноваційні матеріали та технології, 
масштабні віконна та дверна експозиції – понад 300 
компаній з 8 країн світу: Білорусі, Італії, Китаю, Литви, 
Люксембургу, Польщі, Туреччини та України. 
Традиційно в складі InterBuildExpo відбулась 
міжнародна спеціалізована виставка професійного 
інструменту та електрообладнання Tool Expo. 

Вважливо відмітити, що гостями InterBuildExpo 2021 
стала численна кількість відвідувачів: за 3 дні виставку 
відвідали понад 16 500 чоловік з усіх куточків України 
та країн близького зарубіжжя.

Неймовірний успіх проведення InterBuildExpo 
черговий раз довів, що виставки навіть в такі 
несприятливі для бізнесу та економіки часи, надалі 
продовжують залишатися єдиним та найбільш 
ефективним майданчиком для апдейту та 
подальшого розвитку бізнесу.

Окрім сильного складу учасників InterBuildExpo 
традиційно супроводжувалася проведенням великої 
кількості унікальних ділових заходів, які висвітлюють 
найважливіші актуальні питання розвитку будівельної 
галузі. 
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ЦЬОГО РОКУ В РАМКАХ INTERBUILDEXPO БУЛО 
ПРОВЕДЕНО БІЛЬШЕ 40 ЗАХОДІВ! 

Чим запам’яталася та вразила цього року 
InterBuildExpo? 
Далі ми розповімо про найцікавіші та наймасштабніші 
заходи виставки:

В перший день проведення InterBuildExpo відбувся 
важливий для галузі захід – круглий стіл:

«Достойна заробітна плата, гідні та безпечні 
умови праці на будівництві – шлях до 
скорочення відтоку кваліфікованих 
кадрів».

Круглий стіл було організовано Будівельною Палатою 
України разом з Профспілкою працівників будівництва 
та промисловості будівельних матеріалів України. До 
участі запрошені представники органів влади, 
керівники будівельних організацій, науково-дослідних 
і проектних установ та громадських організацій, серед 
яких такі видатні особистості як Лозинський Василь 
Миронович, Перший заступник Міністра розвитку 
громад та територій України, Клочко Андрій 
Андрійович, Голова Комітету Верховної Ради з питань 
організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування, Анатолій 
Кирилович Кінах, екс прем’єр Міністр України та багато 
інших. Почесне право відкрити захід було надано 
Президенту Будівельної палати України, Герою України 
П.С. Шилюку. 

Він запропонував умови покращення ситуації з кадрами шляхом 
підвищення заробітної плати за рахунок зменшення прибутку 
роботодавців. Далі обговорювали шляхи мінімізації наслідків 
трудової міграції. Проаналізувавши досвід Польщі, було 
запропоновано створення належних умов праці, посилення 
соціальних гарантій та підвищення рівня зарплати у будівельній 
галузі. Проведення таких заходів за участі всіх представників галузі 
– є важливим кроком до покращення ситуації з кадрами на 
будівельному ринку. 
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ЦЬОГО Ж ДНЯ ГОСТІ ТА УЧАСНИКИ 
ВИСТАВКИ ЗУСТРІЛИСЯ НА

Міжнародна лабораторія архітектури та дизайну – 
традиційний щорічний захід в рамках виставки для 
спілкування та обміну досвідом фахівців інженерної, 
будівельної, архітектурної та дизайнерської сфер. 
Захід відкрив Олександр Чижевський, президент 
Національної спілки архітекторів України. Про 
будівництво найсучасніших міст, архітектурні тренди в 
Україні та Європі розповідали такі відомі архітектори, 
як Дмитро Аранчій, Юрій Серьогін, Олех Хаман, Шимон 
Войчеховські та ін.

На одній сцені Марафону зібрались Kate Ro, Анна 
Кирій, Антон Черкашин, Павло Бадаянц, Олександр 
Смага та інші аби особисто познайомити колег з 
новими архітектурними ідеями та напрацюваннями. 

МІЖНАРОДНІЙ
ЛАБОРАТОРІЇ
АРХІТЕКТУРИ
ТА ДИЗАЙНУ
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ТРАДИЦІЙНО НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНИМ 
ТА АНШЛАГОВИМ ЗАХОДОМ ВИСТАВКИ 
СТАВ ТРИДЕННИЙ  

Найбільша в країні комунікаційна платформа для 
розвитку та підвищення рівня монтажного сервісу. 
Щороку Фестиваль об’єднує провідних фахівців будівельної 
галузі для обміну досвідом та інформацією. Фестиваль 
будівельного сервісу проходив одночасно на трьох 
майданчиках: Покрівля, Вікна та Благоустрій. Три дні роботи 
Фестивалю на кожній з локацій відбувалися майстер-класи з 
якісного монтажу та використання будівельних матеріалів та 
конструкцій, презентації, лекції, семінари та демонстрації та 
конференції. Так, в рамках Фестивалю на локації «Благоустрій»  
відбулась конференція «Акватіка: програма міні-аквапарків, як 
бізнес-інструмент розвитку територій». Також в рамках 
програми взяли участь фахівці з облаштування присадибної 
ділянки, будівництва басейнів, очищенні води, облаштування 
зон барбекю та інші.  

ФЕСТИВАЛЬ 
БУДІВЕЛЬНОГО 
СЕРВІСУ 

INTER
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Партнери розділу «Благоустрій»: СТО басейнів, Альянс операторів з обслуговування і 
будівництва плавальних басейнів. Ми щиро вдячні нашим незмінним партнерам, 
співорганізаторам Фестивалю будівельного Сервісу: партнеру розділу «Вікна» - Асоціації 
учасників ринку вікон і фасадів та партнеру розділу «Покрівля» - компанії KVERB за їх 
невичерпну енергію, ініціативу та участь на всіх етапах підготовки та проведення Фестивалю 
будівельного сервісу. Також ми висловлюємо щиру подяку за партнерство та участь 
компаніям Тегола Україна, БМ Рубін, БудСервіс, Оазис Дах та кожному з майстрів, які діляться 
своїм безцінним досвідом та професіоналізмом і відкривають шлях до якісного монтажу всім 
новачкам цієї страви. Більше інформації та світлин про Фестиваль будівельного сервісу 
дивіться у соціальних мережах.

З ВЕЛИКИМ УСПІХОМ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЮ  БУДІВЕЛЬНОГО СЕРВІСУ ПРОЙШЛА ДЕННА 

конференція Екомісто. Еколандшафт, яка зібрала понад 200 представників 
ландшафтного ринку, архітекторів, виробників садивного матеріалу. 

Партнер заходу: Асоціація ландшафтних архітекторів України.
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ВПЕРШЕ в Україні! 

Цього року ми розширили можливості для наших 
учасників та відвідувачів і провели InterBuildExpo у 
гібридному форматі, який включає участь та відвідання 
виставки як o�ine так і online. Такий формат вже 
протестований та прийнятий багатьма європейськими 
і світовими виставками та зарекомендував себе як 
найбільш прогресивний.

Детальніше про проект та як це працює можна 
дізнатися за посиланням:

    https://eventswallet.com/uk/events/40

Приєднуйтесь!

Ми можемо багато розповідати про успіх 
InterBuildExpo, але як кажуть «краще один 
раз побачити».

Поки, насолоджуймося приємними спогадами 
про нашу зустріч, переглядаймо світлини, 
аналізуймо, будуймо плани та готуймося 
до зустрічі на  InterBuildExpo 2022!

А ми і далі ділитимемося з вами новинами 
виставки, галузі та компаній та з натхненням і 
наполеглевістю будемо готуватися до 
осіннього виставкового сезону.
Вже цієї осені ми чекатимемо на вас на 

Міжнародному фестивалі архітектури та 
будівництва! 

Обіцяємо! Як завжди буде корисно та цікаво!

Організатор InterBuildExpo, компанія 
«Київський міжнародний контрактовий 
ярмарок» висловлює щиру подяку 
кожному із учасників та відвідувачів за 
співпрацю та інтерес до будівельного 
життя країни! Відомо, що майбутнє в 
наших руках! То ж давайте, підтримуючи 
одне одного, працювати, створювати 
історію та втілювати найсміливіші ідеї в 
життя!

Ми ще раз щиро вам вдячні за нереальну 
активність у соціальних мережах! 

Цього року вона була рекордною:  понад 1000 
публікацій та згадок!
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Teл./фaкс: +380 44 461 9346 
Е-mail: build@kmkya.kiev.ua

Генеральний організатор: Місце проведення:

МІЖНАРОДНИЙ 
ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР

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

InterBuildExpo

До зустрічі на InterBuildExpo у березні 2022 року! 
Все буде добре та разом!

МИ ЦІНУЄМО КОЖЕН ВАШ ВІДГУК! 

Компанія Дерев’яні будинки Kedr House:

«Після довгострокового карантинного періоду, дана виставка була як подих 
свіжого повітря! Широке коло спілкування із знайомими колегами, партнерами 
і постачальниками надихає до спілкування над новими проектами. Виставку дійсно 
організували якісно, злагоджено, дисципліновано. Всі учасники були розташовані 
логічно, по напрямках. Дякуємо InterBuildExpo!»

ТМ Гойда: 

«Вже давно не таємниця, виставкова діяльність –це ефективний спосіб 
позиціонування бренду, розширення географії ринку збуту продукції, презентації 
своїх досягнень та підвищення інвестиційної привабливості, не кажучи вже про 
розвиток індустрії та економіки держави. Участь у таки подіях як  InterBuildExpo – 
можливість вирішення ряду маркетингових завдань, ознайомлення з останніми 
новаціями та тенденціями. Незважаючи на черговий локдаун ми встигли взяти 
участь у виставці. Це був дуже плідний, насичений подіями та знайомствами захід. 
Три яскраві і активні дні пролетіли непомітно і ми дякуємо організаторам 
InterBuildExpo за можливість взяти участь у виставці а наших партнероів та 
відвідувачів за незабутні емоції».

Компанія Intertool.UA:

«Будівельна виставка InterBuildExpo пройшла на відмінно. В 
ситуації, що склалась, ми не очікували побачити такої кількості 
гостей! Упевнено кажемо. Що стенд нашої компанії був одним з 
найбільш відвідуваних! Дякуємо організаторам за прекрасно 
підготовлений масштабний захід!»  

Компанія ARTIZDOORS: 

«Виставку  InterBuildExpo відвідали 16000 чоловік, були наші партнери із Сербії, 
Молдови та Грузії. Дякуємо організаторам виставки за організацію заходу такого 
масштабу. Це було справжнє свято для всіх нас! Ми з нетерпінням чекаємо на  
InterBuildExpo 2022, щоб здивувати вас у наступному році».

ARTEL LTD (ArtVinyl): 

«Це були три неймовірні дні, наповнені позитивними емоціями, новими відкриттями 
та знайомствами. Організатор InterBuildExpo – компанія, яка успішно впоралась з 
поставленими цілями! Дякуємо вам за це!»


