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MEDIA RELEASE 

GreenClinic LifeScience Global, EVIM International Project, Tallinn, 25.01.2017 

Міжнародний саміт EVIM, The Electric Vehicle and Infrastructure Meeting 

приходить до України 

Міжнародний саміт EVIM East Europe - 2017, частина EVIM, Electric Vehicle and 

Infrastructure Meeting (Зустріч з електричних транспортних засобів та інфраструктури), 

міжнародної платформи, яка єднає електричну мобільність, відновну енергетику, сталу 

інфраструктуру та архітектуру з метою спільного розвитку. 

Саміт призначений для обговорення та визначення практичних шляхів оновлення 

технології в транспорті.  

Вирішити проблеми вартості пального, впливу смогу, шуму та вібрації на здоров’я людини, 

отримати краще підґрунтя для економічного росту за рахунок впровадження приватної, 

громадської та вантажної електричної мобільності, поєднаної та інтегрованої разом з 

відновними джерелами енергії та інтегрованої в архітектуру існуючої інфраструктури 

населених пунктів та економіки, є також метою саміту. 

Навесні, 29-31 березня 2017 цього року, ця європейська подія відбудеться в Києві, 

Україна, під гаслом “Shaping the mobility” («Вдосконалюючи мобільність»), щоб поширити 

досвід, підтримати прогресивні технології та найкращі практики, вдосконалити нове 

спільне бачення та політику розвитку галузі сталого транспорту в Україні та CEE регіоні 

(Центральна та Східна Європа) на весь наступний рік.  

www.evim.greenclinicglobal.com 

Центральна та Східна Європа зараз є однією з електромобільних локацій світу, що 

найбільш швидко зростають з величезним ринковим потенціалом. Україна відома як 

найбільша країна Європи, це також один з найбільших автомобільних ринків, зі значною 

часткою авто розкішного сегменту і один з ринків електричних транспортних засобів в 
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СЕЕ-регіоні (Центральній та Східній Європі), що найбільш динамічно розвиваються 

насамперед на засадах стабільного природного попиту.  

Добре розвинена мережа автомобільних доріг в 163 027,6 км, високий рівень урбанізації, 

високий рівень залученості приміських жителів в економіку великого міста, потужна 

енергетична система зі значною доступністю перевиробленої нічної електроенергії, високі 

темпи розвитку сектору відновної енергетики, високі ціни на традиційне пальне, споживачі 

відкриті до інновацій та особистої незалежності від придбання викопного пального, - разом 

створюють багатообіцяюче підґрунтя для розвитку електричної мобільності та зарядної 

інфраструктури в країні вже сьогодні.  

Дати саміту з 29 до 31 березня 2017 будуть наповнені змістовними виступами, дискусіями, 

професійною комунікацією та нетворкінгом людей які приймають рішення, програмою 

презентацій стартапів і наукових досягнень, програмою обміну досвідом EVIM Youth 

Program з її традиційними про-боно промовами учасників та гостей в провідних освітніх 

інституціях міста, а також чудовим арт проектом наживо.  

EVIM East Europe -2017 також є з’єднаним співпрацею та спільною локацією з 

партнерською виставкою InterBuildExpo - 2017, однією з найбільших будівельних виставок 

східноєвропейського регіону, яка звертає значну увагу на відновні джерела енергії, сталу 

архітектуру та інфраструктуру (березень 29 – квітень 1).  

Тож, де б Ви не були, резервуйте ці дати в своєму розкладі та приєднуйтесь до змін! 

 

Більше інформації тут та www.evim.greenclinicglobal.com  

Програма: http://evim.greenclinicglobal.com/evim-east-europe-2017-kyiv-2/program-

evim-east-europe-2017/  

Зареєструватись на події, а також дізнатись, як стати партнером, можна за 

посиланням: http://evim.greenclinicglobal.com/evim-east-europe-2017-kyiv-

2/reyestraciya/ 

Media contact: press@greenclinicglobal.com   

Releases and photos: http://evim.greenclinicglobal.com/press/  
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