
 
 

Традиційно восени ПрАТ “Гал-ЕКСПО” в рамках своєї виставкової програми 
проводить у м. Львові Осінній Будівельний Форум, під час якого відбудуться наступні 
виставки з серії “Галицькі експозиції” – ХХХ міжнародна виставка “БудЕКСПО-осінь”, 
VIII спеціалізована виставка “Опалення” і VIII спеціалізована виставка 
«Альтернативна енергетика». Виставки триватимуть з 30 вересня по 3 жовтня  ц.р. в 
приміщенні Палацу спорту “Україна” (вул.Мельника,18).  

Враховуючи високу значимість та гостроту проблем модернізації та переходу на 
використання енергоощадних технологій у будівництві і вагомий акцент на просування 
енергозберігаючих підходів у комунальній сфері, за ініціативою Львівської міської ради, 
започатковується форум «За крок до енергонезалежності», який передбачає поширення 
інформації серед населення про природні джерела енергії, популяризацію «зелених 
ідей»,  навчання та просвітництва  у сфері альтернативної енергетики та 
енергозбереження. 

Форум відбуватиметься у форматі взаємодоповнюючих заходів, що дозволить 
одночасно і максимально повно окреслити проблематику сфери енергозбереження, 
зокрема: 

- виставка «Відновлювальна енергетика для Львівщини» за підтримки 
міжнародного транскордонного проекту FARADAY. 

- Консультаційно-дорадчий пункт з енергозбереження, де усі охочі зможуть 
визначити можливість використання відновлювальної енергії, вибрати енергоефективну 
техніку, розрахувати та спланувати бюджет впровадження систем, а також зможуть 
задати питання про сучасні системи енергозбереження. 

- щоденні майстер-класи, актуальні презентації і насичена програма заходів, де 
можна буде дізнатись про самостійне виготовлення сонячного колектора, ефективне 
кредитування, особливості застосування світлодіодних джерел освітлення, про дешеві 
природні теплоізолятори і повітряні системи опалення для невеликих будівель, про 
новітні підходи до підвищення обізнаності місцевих громад з питань енергоощадності та 
енергоефективності, приклади впровадження відновлювальної енергії у Львівській 
області і багато іншого.   



Осінній Будівельний Форум 2014 демонструє весь цикл будівництва від ідеї 
архітектора та до реалізації об'єкту. Експозиції виставок  будуть насичені новинками 
української, світової будівельної індустрії та інноваціями з енергозбереження! 

Цього року склад учасників поповнився низкою підприємств, які вперше 
презентуватимуть продукцію на Осінньому Будівельному Форумі. Серед них:  ТОВ 
"Алпін-Захід",  ТОВ «Мікро код», ТОВ «Універсальні Захисні Покриття»,  ТОВ 
"Технобазальт-Інвест",  ТОВ "Селена Граніт ЛТД",  ТОВ "Ламбергруп" і ТОВ 
"Прайм Україна".  

Чимало ексклюзивних розробок буде запропоновано в сегменті сучасних систем 
опалення, які теж вперше презентують свої можливості у рамках виставки. Серед них: 
ТД «Ідмар Україна», ТОВ"Стугна",  ТОВ "Мікрофлекс Україна", ТОВ "Нібе-
Україна".  

Новинкою виставки слід визнати когенераційні установки  від Serikov New 
Generation Engineering. 

Не можна не відзначити участь у виставці і таких вітчизняних виробників, як ТОВ 
"Аерок",  ТОВ "Корона Лева",  ТОВ "Баутех-Україна",  ПП "Терміт", ТОВ 
"Техномаш", ТОВ "Унсерв", ТОВ «Промелектро» та ін.  

Крім цього, постійний склад учасників теж готовий запропонувати відвідувачам 
нові технології та інноваційні рішення. Зокрема: Мистецтво створювати затишок і тепло 
у кожній оселі продемонструє компанія «Енергозберігаючі системи», пропонуючи 
альтернативне опалення у вигляді камінів і топок. 

Варто відзначити обладнання ELKO-BIS та ELEKTRA, яке перевірене часом на 
багатьох об'єктах України та світу буде представлено відвідувачам форуму.  

Широкий асортимент освітлювальних приладів запропонує ТМ Brille і допоможе 
кожному зробити життя світлим, яскравим і комфортним. 

Актуальні рішення від стрімкого підвищення цін на енергоресурси запропонує 
виробник  сонячних колекторів - компанія АльМос-Груп.  

Вартує уваги ділова програма супутніх заходів Форуму, яка допоможе 
ознайомитись з новими підходами до енергозбереження, просувати бізнес-можливості 
відновлюваної енергетики та донести основні принципи енергоощадності до широкого 
кола потенційних споживачів. Зокрема:  

Семінар-дискусія «Формування кластеру відновлювальної енергетики у Львівській 
області»;  

Семінар «Відновлювальна енергія та енергозбереження для багатоповерхівок»; 
Семінар «Способи застосування відновлювальної енергії для приватних будинків», 

в т.ч. буде представлено досвід встановлення першої в Україні домашньої сонячної 
станції, яка отримала погодження в обленерго на використання зеленого тарифу;  

Семінар «Сучасне енергозберігаюче насосне обладнання для опалення, 
водопостачання і водовідведення».   

Семінар «Кабельні електричні системи опалення ELEKTRA - тепло у Вашому домі. 
Варіанти застосування електричних кабельних систем. Основні питання та відповіді». 

Щиро сподіваємося, що даний захід принесе користь всім, хто зацікавлений у 
розвитку вітчизняної будівельної галузі та енергонезалежності України.  

Зробимо наше майбутнє енергонезалежним! 
 


