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Ідея. Основна ідея даного проєкту − висвітлення всіх секторів ринку нерухомості, презентація 
портретів провідних компаній України, а також функціонуючих об’єктів та проєктів, 
що знаходяться на стадії будівництва, на вітчизняній та міжнародній арені.

Можливості. Гiд надає українським компаніям додаткові можливості презентувати себе 
на вітчизняному та міжнародному ринках, демонструє перспективи українського ринку 
нерухомості та готовність його представників співпрацювати з зарубіжними колегами, 
обмінюватися досвідом, пропонувати конкурентоспроможний європейський продукт.

Цілісність. Проєкт щорічно пропонує читачу інформацію про ринок нерухомості України 
в цілому: обсяг інвестицій, темпи розвитку, тенденції, обсяги за сегментами, інвестиційні 
угоди, основні законодавчі нововведення, а також портрети основних гравців сфери 
нерухомості − українських і міжнародних девелоперських, будівельних, інвестиційних, 
консалтингових компаній, ін. Такий формат видання дозволяє українським і міжнародним 
колегам ознайомитися з ринковою ситуацією в Україні, а також з пропозиціями основних 
гравців сегменту нерухомості.

ІДЕЯ. МОЖЛИВОСТІ. ЦІЛІСНІСТЬ.

КОНЦЕПЦIЯ
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Періодичність: раз на рік (лютий)
Формат: журнальний, 163х235, друкована та pdf-версії 
Обсяг: до 200 сторінок
Тираж: 10 000 примірників
Кількість передплатників: 20 000 (друкована та pdf-версії)
Охоплення: 100 000 контактів
Мова: українська, англійська.

ОСНОВНІ ДАНІ

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 Девелоперські компанії
 Інвестиційні компанії
 Консалтингові компанії
 Будівельні організації
 Муніципальні органи управління та громадські організації
 Керуючі компанії торгових й офісних центрів, складських комплексів
 Готельні оператори
 Архітектурні та дизайнерські бюро, проєктні організації
 Банки
 Ритейл-оператори
 Постачальники послуг охорони та систем безпеки
 Провайдери зв‘язку й IT-компанії
 Виробники та постачальники інженерного обладнання
 Виробники та постачальники меблевого та інтер‘єрного обладнання
 Виробники та постачальники будівельних й оздоблювальних матеріалів, ШМБ
 Юридичні компанії
 Клінингові компанії
 Інші.
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ГIД РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1. Спільно з журналом Commercial Property − передплата 
та іменна персональна розсилка серед провідних 
українських й іноземних компаній, що працюють 
на ринку нерухомості України.

2. На українських і міжнародних заходах, що проводяться 
на території України (конференції, форуми, виставки, 
бізнес-сніданки, круглі столи, ін.).

3. На власних профільних заходах від Commercial Property 
(Міжнародний архітектурний форум,
Open Mind Conference з інвестицій у нерухомість, 
Національна премія в галузі нерухомості CP AWARDS, 
круглі столи, ін.).

4. На провідних міжнародних виставках у галузі 
нерухомості й інвестицій:

 MIPIM (Канни, Франція)
 MAPIC (Канни, Франція).

5. Серед членів бізнес-асоціацій: 
Конфедерації Будівельників України (КБУ), 
Асоціації ритейлерів України (RAU), та ін.
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ГIД СТРУКТУРА ДОДАТКА

1. Вступна стаття: економіка та нерухомість України в 2019 році.

2. Інвестиції в Україну в 2019 році.

3. Огляди ринків комерційної нерухомості Києва: результати 2019 року, основні проєкти, 
введені в експлуатацію та заявлені на 2020-2021 роки.
  Ринок офісної нерухомості.
  Ринок торговельної нерухомості.
  Ринок складської нерухомості.
  Ринок готельної нерухомості.

4. Огляд регіональних ринків комерційної нерухомості України.

5. Огляд ринку житлової нерухомості Києва.

6. Огляд ринку індустріальних парків України.

7. Огляд ринку інноваційних парків України.

8. Основні законодавчі зміни в сфері нерухомості України.

9. Розділ «Компанії» − портрети провідних гравців ринку комерційної нерухомості України.

10.  Розділ «Візитки компаній».

11.  Розділ «Об‘єкти комерційної нерухомості».
  Офісні центри.
  Торгові центри.
  Складські комплекси.
  Готелі.

12.  Розділ «Об‘єкти житлової нерухомості».
  Житлові комплекси.
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Розміщення рекламних блоків    Розмір         Вартість*

*Ціни приведені в євро з урахуванням ПДВ.
Оплата здійснюється в гривнях по курсу НБУ.

РЕКЛАМА

Рекламна інформація дублюється на www.commercialproperty.ua з розділів «Компанії», 
«Об‘єкти», «Візитки» на весь 2020 рік.

Усі інформаційні й іміджеві макети (з розділів «Інтерв‘ю», «Компанії», «Об‘єкти») 
дублюються в розсилку по базі Commercial Property.

Усі інтерв‘ю дублюються додатково в соціальні мережі Facebook та Instagram.

Реклама на обкладинці 165х36 мм 1000
Реклама на обкладинці, 2 версії 165х36 мм 1600
2-га стор. обкладинки, 2 версії  1/1 шпальти 1600
3-я стор. журналу, 2 версії 1/1 шпальти 1600
Редакційна частина (іміджевий макет), 2 версії 1/1 шпальти 1000 
Розділ «Компанії», 2 версії  1/1 шпальти 1000
Розділ «Компанії», розворот, 2 версії  2/1 шпальти 1300
Розділ «Візитки», 2 версії 1/8 шпальти   250
Розділ «Об‘єкти», 2 версії  1/1 шпальти 1000 
Розділ «Об‘єкти», 2 версії  1/2 шпальти   550 
Розділ «Об‘єкти», 2 версії 1/3 шпальти   400
Інтерв‘ю (на правах ексклюзивності по сегменту) 2/1 шпальти 1500
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ГIД РЕДАКЦІЙНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ «КОМПАНІЇ» РОЗДІЛ «ВІЗИТКИ»

Реклама на обкладинці Шпальта

165x36 мм 165x235 мм

Шпальта Розворот 1/8

165x235 мм 330x235 мм 70x50 мм

РЕКЛАМА

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICING 
ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET 
DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM VENIAM

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICING 
ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET 
DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM VENIAM

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis aute 

irure dolor in reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla paria-

tur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis aute 

irure dolor in reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla paria-

tur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis aute 

irure dolor in reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci-

tation ullamco laboris nisi ut 

aliq Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliqprehenderit in 

voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla paria-

tur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo 

ct nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat in culpa qui 

officia deserunt mollit anim 

id est laborum. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci-

tation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo con-

sequat. Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu 

fugiat Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliq

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis aute 

irure dolor in reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla paria-

tur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis aute 

irure dolor in reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla paria-

tur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis aute 

irure dolor in reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci-

tation ullamco laboris nisi ut 

aliq Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliqprehenderit in 

voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla paria-

tur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo 

ct nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat in culpa qui 

officia deserunt mollit anim 

id est laborum. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci-

tation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo con-

sequat. Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu 

fugiat Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliq

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis aute 

irure dolor in reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla paria-

tur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo 

consequat.

   Duis aute irure dolor in rep-

rehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat cupidatat non 

proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim 

id est laborum. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci-

tation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo con-

sequat. Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu 

fugiat Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliq Lorem ipsum do-

lor sit amet, consectetur adip-

isicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliqprehenderit 

in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla paria-

tur. Excepteur sint occaecat 

cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo 

ct nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat in culpa qui 

officia deserunt mollit anim 

id est laborum. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci-

tation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo con-

sequat. Duis aute irure dolor 

in reprehenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu 

fugiat Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliq

   Duis aute irure dolor in rep-

rehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat cupidatat non 

proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim 

id est laborum. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eius-

mod tempor infthfh dfgd dgd 

minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis aute 

irure dolor in reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum 

dolo exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

1/8
НАЗВАНИЕ 
КОМПАНИИ
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

РОЗДІЛ «ОБ’ЄКТИ»
1/3, 1/1

140x70, 165x235 мм

1/3

1/3

НАЗВАНИЕ 
ОБЪЕКТА
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. lablore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. lablore eu 

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat 

ВИМОГИ ДО МАКЕТА
Формат: TIF (злиті в один шар без компресії), EPS (всі шрифти необхідно конвертувати 
в криві). Розширення не менше 300 dpi. Колірна модель CMYK, чорно-білі − в Grayscale.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis aute irure 

dolor in reprehenderit in voluptate velit 

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non 

proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 

minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum 

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 

sint occaecat cupidatat non proident, sunt 

in culpa qui officia deserunt mollit anim 

id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi 

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

aute irure dolor in reprehenderit in volup-

tate velit esse cillum dolore eu fugiat Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic-

ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 

ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliq Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliqprehenderit in voluptate 

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla paria-

tur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 

proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo ct 

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id 

est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 

quis nostrud exercitation ullamco laboris 

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliq

НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICING 
ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET 
DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM VENIAM
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ГIД НАМ ДОВІРЯЮТЬ

РОЗДІЛ «КОМПАНІЇ»

ІМІДЖЕВІ МАКЕТИ

«ІНТЕРВ’Ю»
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ГIД

РОЗДІЛ «ВІЗИТКИ»

РОЗДІЛ «ОБ’ЄКТИ ЖИТЛОВОЇ 
НЕРУХОМОСТІ»*

*Приклади розміщення

РОЗДІЛ «ОБ’ЄКТИ КОМЕРЦІЙНОЇ 
НЕРУХОМОСТІ»

НАМ ДОВІРЯЮТЬ
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ГIД КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Видавець:      UCМGroup LLC
Керівник проєкту:     Тетяна Антонюк
Департамент продажів:     Юлiя Адєєва
       y.adeyeva@c-p.com.ua
       Ірина Насильнєва
       i.nasilnyeva@c-p.com.ua
       Віталій Сахно
       v.sakhno@c-p.com.ua

Адресa редакції:
БЦ Horizon Offi  ce Towers
вул. Шовковична, 42-44, офiс 12А
01004 Київ, Україна
тел.: +380 (44) 592 12 29

www.commercialproperty.ua

Commercial Property в соціальних мережах:


