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27 вересня, ВІВТОРОК

12.00

Урочисте відкриття Форуму

12.30–13.30

БІЛЬШЕ ТЕПЛА та СВІТЛА з віконними системи REHAU!
Доповідач: ТОВ РЕХАУ

14.00 – 16.00

Енергоефективні рішення для багатоквартирних та приватних будинків
Доповідачі: Асоціація будівельників «Будіндустрія»
Галина Когут – Регіональний консультант. ICC. Проект «Енергоефективність в
житловому секторі»
Андрій Дзюба - Юрист-консультант громадської спілки ЦДМС

14.00 – 14.45

ВСТУПНЕ СЛОВО
Можливості залучення пільгових кредитних коштів для фінансування заходів
з енергозбереження в багатоквартирних будників
Доповідач: Галина Когут - Регіональний консультант. ICC. Проект
«Енергоефективність в житловому секторі»

14.45 – 15.15

Організаційні та правові аспекти діяльності об’єднання співвласників ОСББ
Доповідач: Андрій Дзюба - Юрист-консультант громадської спілки ЦДМС

15.15 – 16.00

Які
будівельні
матеріали
доцільно
використовувати
енергозбереження. Їхні переваги та недоліки.
Доповідач: Асоціація будівельників «Будіндустрія»

з

метою

На що звернути увагу при виконанні енергозберігаючих заходів.
Хто може провести енергоаудит будівлі– якісно та недорого?
Як правильно утеплити будинок? Типові помилки при виконанні.
Як правильно встановити вікна, щоб уникнути грибка, тріщин та тепловтрат.
Як ефективно налагодити вентиляцію в приміщенні? Порівняння основних типів
систем вентиляцій.
Яке освітлення економне та не шкодить Вашому зору? Важливі тонкощі при виборі
освітлення.
Сучасні методи гідроізоляції даху та фундаменту.
Як уникнути помилок при виконанні робіт з енергозбереження.
Практичний досвід від будівельних компаній.
Спеціальна зона для демонстрації технологій виконання заходів від виробників.
16.00 – 18.00

«Що необхідно знати при купівлі житла"»
Доповідач: Pro-Development - Експерт ринку нерухомості

28 вересня, СЕРЕДА

11.00 – 12.00

Технології екологічного заглибленого енергозберігаючого будівництва з
використанням природного тепла землі.
Доповідач: SKD Group

12.00–13.15

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА АРХІТЕКТУРНІ МОЖЛИВОСТІ У ВІКОННОМУ НАПРЯМКУ

Доповідач: ТОВ Рехау
13.15- 15.00
15.00 – 18.00

«Що необхідно знати при купівлі житла"»
Доповідач: Pro-Development - Експерт ринку нерухомості
2-А МІЖНАРОДНА АРХІТЕКТУРНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Доповідачі з Європи та України:
Rodeca (Німеччина) - фасади з полікарбонату
HL (Австрія) - каналізаційне обладнання
FDM (Турція) - фасадні hpl-панелі
Організатор: Компанія Seminarium

29 вересня, ЧЕТВЕР

12.30–13.30

«Що важливо знати при заміні вікон!»
Доповідач: ТОВ РЕХАУ

14.00-16.00

« Практичні аспекти створення і функціонування ефективних систем
відновлювальної та альтернативної енергетики»
Доповідач: Кластер енергоефективності та відновлювальної енергетики
Львівщини
Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології НУ «Львівська
Політехніка»
ГО «Агенція Європейських Інновацій»

14.00 – 14.20

ВСТУПНЕ СЛОВО
Основні проекти ГО «Агенція Європейських Інновацій
Олесь Кульчицький – менеджер проектів ГО АЄІ

14.20 – 14.50

14.50 – 15.20

15.20 – 15.40

Науково-технічні розробки НУ «Львівська політехніка» для побудови систем
альтернативної енергетики.
Микола Микийчук – д.т.н., професор, директор Інституту комп’ютерних
технологій, автоматики та метрології
Досвід проходження другий етапу розвитку потужності домашньої сонячної станції до
30 квт. та побудова ефективної системи моніторингу енергоспоживання будинку.
Роман Баб’ячок – підприємець, ПП «Солар»
Енергетичний офіс та майстерня енергозберігаючих технологій – ініціативи громади
Стрийщини.
Олег Шмілик – голова правління ГО "АРР "Перспектива Стрийщини

15.40 – 16.00

Нові напрямки використання біопалив
Ігор Кліменков – підприємець

15.20 – 15.40

Енергоефективність будівель та розвиток
екологічного будівництва з
використанням ВДЕ
Доповідач: Мирослав Саницький – д.т.н., проф., Національний університет
"Львівська політехніка", проф., Лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки

15.40 – 16.00

Використання біопалива для обігріву будинків
Доповідач: Ігор Кліменков – підприємець

Участь у заходах Осіннього Будівельного Форуму безкоштовна, проте кількість місць
обмежена, тому просимо реєструватись: https://goo.gl/forms/vFV5jKLak0ggv7Li2
Кожен зареєстрований відвідувач отримає на e-mail (зазначений у реєстраційній
формі) підтвердження про успішну реєстрацію та запрошення на безкоштовний вхід на
Форум.

