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МІСІЯ ПРОЕКТУ 
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ФАХІВЦІВ: 

• ЛІКАРІ 

• ВИРОБНИКИ ЗДОРОВИХ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

• НУТРИЦІОЛОГИ 

• ВЕЛНЕС-КОНСУЛЬТАНТИ  

• ПСИХОЛОГИ 

• ОСВІТЯНЕ  

• СОЦІАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ  

• ГРОМАДСЬКІ ДІЯЧІ ТА ПРАЦІВНИКИ ГО 

ТА ШИРОКОЇ АУДИТОРІЇ СПОЖИВАЧІВ 

ДЛЯ ОБІЗНАНОСТІ В СФЕРІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ, НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА 
МОЛОДІ, ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПРОФІЛАКТИКИ НІЗ ТА РАНЬОГО 
ВИЯВЛЕННЯ НІЗ, ЗОКРЕМА, ДІАБЕТУ. 

ОКРЕМА УВАГА – ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ.  



ПРОСВІТНИЦЬКІ АКТИВНОСТІ 
Клінічна конференція для лікарів “Складові громадського здоров’я”: 

- вакцинація як інструмент національної безпеки 

- харчування, нутритивні дефіцити та розлад, способи корегування 

- харчові алергії та непереносимості 

- клінічні настанови національні таглобальні 
 

#центр_громадського_здоров’я 
#володимир_курпіта 
#владислав_збанацький 
#федір_лапій 



СТРУКТУРА ПРОЕКТУ 
• Конференц-зона для фахівців (4 конференції протягом 2 днів) 

• Експо-зона здорових та функціональних продуктів харчування 

• Діа-зона (за підтримки НМУ ім. О.О.Богомольця та компанії 

«Ново Нордиск») 

• Bloody-Zone - мобільний центр донорства 

• Квест-зона «Активуй Здоров’я!» 

• Хелсі-Скул-зона 

• Зона профільних ГО («Здорове харчування для дітей», 

«Українська Спілка целіакії», «РіМо»)  

• Квіз-зона та інфосесія для відвідувачів  

 



ПРОСВІТНИЦЬКІ АКТИВНОСТІ 
Клінічна конференція для лікарів “Складові громадського здоров’я” 



ПРОСВІТНИЦЬКІ АКТИВНОСТІ 
Конференція для виробників, рітейлу, дистрибуторів: 

 #геннадій_кузнецов 
#тамара_подберезняк 
#ольга_наумова 
#олена_кулікова 
#світлана_краєвська 
#сергій_болозенко 



ПРОСВІТНИЦЬКІ АКТИВНОСТІ 
Конференція для освітян  
"Основи здоров'я та відповідальності дітей та дорослих» 

#абетка_харчування_від_Nestlé 

#євгенія_лошкарьова 



ПРОСВІТНИЦЬКІ АКТИВНОСТІ 
Інфосесія для відвідувачів "Основи здорового способу життя” 

#бестальтернатива_віталій_аверкін          #шведов-амарант_андрій_шведов           

#aquamelan_інна_бубнова                                   #семен_широчин 

 

 



МОБІЛЬНИЙ ЦЕНТР КРОВІ BLOODY-ZONE 

#Donor_Ua 
#35_donations=saved_lifes 
#ira_slavinska 



КВЕСТ «АКТИВУЙ ЗДОРОВ’Я!» 
#ARCHERS_QUESTS 
#HEALTHY_SCHOOLS 
#ТЕТЯНА_КОЗЛОВСЬКА 



ПРОСВІТНИЦЬКІ АКТИВНОСТІ 
В клінічній конференції для дієтологів, консультантів по 
харчуванню, фітнес-консультантів:  

• персоналізована дієтологія та розвиток нутригенетики 

• функціональна медицина – мультидисциплінарний підхід 

#олександр_коляда_генетична лабораторія_діаген 

#євгенія_розум_центр_світлани_фус 

#олена_губська_la_maestra_української_гастроентерології 



Інфо-зона "ДіАбетка»  разом із кафедрою сімейної 
медицини Олени Губської НМУ ім. О.О.Богомольця 

• інформаційний супровід для людей з діабетом та їхніх близьких  

• профілактика діабетичних  

      ускладнень 

• самоконтроль 

• спосіб життя та харчування 

#олена_губська 
#novo_nordisk 
#accu_check 



ЕКСПО-ЗОНА 
30+ підприємств: 

• виробники здорових та функціональних продуктів харчування  

• виробники та дистрибутори дієтичних добавок, вітамінів, мінералів, ферментів 

• медичні та лабораторні заклади  

• провайдери фітнес-послуг 



ЕКСПО-ЗОНА 
#liqberry_рідкі_ягоди #шведов-амарант  #бестальтернатива #fit_curves #r-biopharm_біола 
#смакулі_руслана_римарська  #савин_продукт_ігор_щукін   #козуб_органік #вітал_тер   #unimed 
#aquamelan_анатолій_зарахович #алгалайв_геворг_мкртчян  #спірулінка_вадим_киричко 

#honey_holic_віктор_іващишин  #полісол_володимир_святюк  #білок_юа   #умка   #switay 
#кокоделі  #фрутчіпс #київський_вітамінний_завод   #nichè_gluten_free_ліна_бурдук   

#амарант-біо_юрій_міргород  #сири_ігор_сафронов  #весела_бджілка #3b_republic_gluten_free 
#diagen_олександр_коляда #наш_формат_вадим_киричко  #пасіка_свій_мед #naturelle  

#сучасні_біотехнології  #натуральні_солодощі_наталя_назаренко #rain_intl   #hurom 



Зона «Здорове харчування для 
дітей» разом із ГО «ЗДОРОВБУДЬ» 

• Семінар для 
вчителів та батьків 

• Ігрове навчання 
дітей 

• Вікторина для 
школярів 

#ольга_іллюхіна 
 



ВЕЛНЕС-ІНСТРУКЦІЇ В ЗОНІ ФІТНЕС-
ПАРТНЕРА FITCURVES 

• Консультації 

• Опитування 

• Фітнес-пауза 

 

#fitcurves_ukraine 



Результати Всеукраїнського Тижня 
громадського здоров’я (в тому числі 
проекту «Дні Здоров’я на ВДНГ-2019) 

20 регіонів України підключились до проекту. 
Інформування фахівців (лікарі, освітяне, виробники ХП та 
рітейл, виробники дієтичних добавок та спортивного 
харчування). 
Зацікавленість професійних об’єднань в подальшому розвитку 
проекту. 
Створення програм навчання для лікарів (спільно з НМУ ім. 
О.О.Богомольця та НМАПО ім. П.Л.Шупіка). 
Заплановано проведення регіональних проектів «Дні Здоров’я-
2019» – Херсон, Львів, Одеса, Київ. 
Активний старт інформаційного порталу ХабЗдоров  
www.hubz.com.ua 
 



Співпраця та розвиток 

+380503977544 

+380674056365 

freefromfood@ukr.net 

www.hubz.com.ua 

fb: https://www.facebook.com/HubZdorov/  
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