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Організатор - ТОВ «Міжнародний виставковий центр», за 

підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України, Міністерства екології та 

природніх ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, 

Асоціації «Питна вода України». 

AQUA UKRAINE - це схвалений UFI і вже традиційний щорічний 

Міжнародний водний форум, який проводиться за Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України з метою впровадження світових стандартів і передових 

досягнень у водному господарстві України. 

Будучи єдиним міжнародним спеціалізованим заходом в Україні для 

професіоналів водної галузі, виставка AQUA UKRAINEгостинно збирає під 

дахом МВЦ найсучасніші водні технології, розробки, продукцію, 

обладнання, матеріали, товари та послуги, і щорічно стає майданчиком для 

дискусій серед фахівців водної галузі з урядового, громадського, наукового, 

промислового та ділового сектора України, ближнього і далекого зарубіжжя. 

Водний Форум AQUA UKRAINE традиційно проводиться в складі 

міжнародної спеціалізованої виставки та ряду науково-практичних 

конференцій і семінарів. 

Спеціалізована виставка AQUA UKRAINE - це широкий асортимент 

вітчизняної та зарубіжної трубної продукції, арматури, фільтрів для 

очищення води, насосів, а також іншого обладнання, технологій і матеріалів, 

які використовуються у сфері водопостачання та водовідведення, у 

водопідготовці, обробці води і стоків, включаючи промисловий, 

комунальний і побутовий аспекти цієї тематики. 

Водну виставку AQUA UKRAINE гармонійно доповнює програма 

науково-практичних заходів (конференції, тематичні семінари, круглі столи), 

присвячених широкому колу актуальних водних питань, таких як 

водопідготовка, водопостачання, водовідведення, очищення стічних вод, 

питна, бутильована вода, інженерні мережі, насосне обладнання, стратегія 

розвитку водного господарства України, автоматизовані системи управління 

водним господарством, охорона водних ресурсів, управління паводками та 

адаптація до змін клімату, нормативно-правова база та гармонізація 



українського водного законодавства з європейськими директивами, 

реформування житлово-комунального господарства України та поліпшення 

надаваних населенню житлово-комунальних послуг. 

Виставка AQUA UKRAINЕ: 

- Це демонстрація потенціалу Вашого підприємства максимально широкої 

професійної аудиторії з України та з усіх куточків світу; 

- Це найкращі ділові пропозиції та успішні контракти; 

- Це вагомий пріоритет представленої продукції у державних закупівлях; 

- Це зміцнення позицій і розширення сфери діяльності Вашого підприємства 

на українському ринку з виходом на міжнародний рівень співпраці. 

До зустрічі на AQUA UKRAINE - 2018. 

Місце проведення: 

Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр, 

Броварський проспект, 15, станція метро «Лівобережна». 


