
03.10.2018 великий конференц - зал

11.00 -  Офіційне відкриття Форуму             

 - Конференція «Практичне застосування нововведених законодавчих 12.00 – 14.00
нормативно-правових актів, які регулюють містобудівну діяльність»
Організатор: Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації

"Узаконення самовільно збудованих об'єктів нерухомості. Як зареєструвати право власності 
на проблемні об'єкти? Реальні правові підстави. Ризики. Штрафи. Як уникнути реального 
знесення об'єкта нерухомості?"
Доповідач: Юридична компанія Legal Experts 

"Юридичні підказки при будівництві новобудов та придбанні квартир"
Доповідач: Володимир Піцикевич, кандидат юридичних наук, адвокат

 – -  Семінар: Шляхи і можливості впровадження енергоефективних заходів у 14.00 16.00 
багатоквартирних будинках.

– Реєстрація учасників. Привітальне слово. Знайомство.14.00 – 14.15 

 - Про поточну діяльність ОСББ. 14.15 – 14.30
Доповідач: Солтис Сергій, начальник відділу супроводу ОСББ Львівської міської ради

- Джерела фінансування енергоефективних проектів у багатоквартирних 14.30 – 15.15 
будинках. Про «Фонд енергоефективності»
Доповідач: Когут Галина - регіональний консультант Проекту IFC «Енергоефективність у житловому секторі 
України» у Львівській області

 - "Досвід міста партнера Фрайбурга у досягненні енергоефективності в 15.15 – 15.30
багатоквартирних будинках"
Доповідач: Роман Рувінський, Експерт GIZ

 - Правові питання діяльності ОСББ. 15.15 – 16.00
Доповідач: Бурий Андрій – консультант з правових питань Проекту IFC «Енергоефективність у житловому секторі 
України» у Львівській області
Організатор: Ресурсний центр ОСББ Львівської Міської Ради

03.10. бізнес-зона

 - Майстер-клас “Система утепленя "Ферозіт””12.00 – 14.00

14.00 – 16.00 -  Запровадження дуальної освіти на підприємствах Регіональної  
Бізнес-платформи"
Організатор: Асоціація Будіндустрія. 
Довідачі: Р.Вороновський, О.Мирний

04.10. великий конференц-зал

 - Конференція: Енергоефективність та відновлювана енергетика.  10.00 – 14.00
Організатор: Управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської обл.держ.адміністрації.
Модератор: Нагорнюк Стефанія Степанівна, експерт з питань відновлюваної енергетики

-  Підвищення енергоефективності та впровадження проектів відновлюваної 10.00 – 10.20 
енергетики в області. 
Доповідач: Грет М.М. - Заступник директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА

 -  Механізм залучення інвестицій у сфері енергоефективності та відновлюваної 10.20 – 10.40
енергетики.
Доповідач: Фролов Андрій - заступник начальника Управління – начальник відділу нормативно-методичного забезпечення 
Управління реформування сфери енергоефективності  та енергозбереження

 - Еволюція механізмів стимулювання відновлюваної енергетики.10.40 – 11.00
Доповідач: Олена Колтик - директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики

 - Енергоощадні технології освітлення у сучасному будівництві в області11.00 – 11.20
Доповідач: Роман Прийма – директор виробничого підрозділу ПрАТ «Львівський електроламповий завод»

 - Термінологія та класифікація солярних елементів в дизайні, архітектурі та 11.20 – 11.40
містобудуванні.
Доповідач: Шулдан Л.О. - Канд.арх., інженер, доц. кафедри архітектурного проектування та інженерії Національного 
університету «Львівська Політехніка»

Ділова програма Осіннього Будівельного Форуму



11.40 – 13.10 - Панельна дискусія «Шляхи розвитку проектів Кластеру Енергії». 
Назви проектів: - «1 МВт потужностей мікро-СЕС щорічно для Львівщини» - 2-річна підтримка для 
                                   мікро-СЕС 1кВт (без «зеленого тарифу»)
                                   - "60 біоенергетичних селищ" – економія 90 млн м3 газу
                                   - "БіоЕнергетичний конвеєр в Магерові" - вирощування і використання енергетичних
                                    рослин
                                   - «БезАльтернативний шлях до Альтернативної енергетики на Львівщині за  рахунок 
                                   створення  і розвитку «Кластеру Енергії»
                                   - "Біоенергетичне містечко Дубляни» - комплексні рішення для відновлювальної 
                                   енергетики містечок та сіл
                                   - Малі біогазові установки, як спосіб збільшення врожайності, відновлення якості грунтів, 
                                   покращення екології домогосподарства та території та виробництво «власної» енергії у 
                                   вигляді біогазу.
Учасники: С.Сиротюк, зав.кафедри енергетики ЛНАУ, В.Думич, зав.лабораторією Львівської філії Інституту 
ім..Погорілого, В.Кузьменко, голова правління ГО «Кластер Енергії», Б.Бакай, зав кафедри ЛНЛУ, С.Кротько, 
підприємець, В.Костишин, «Віта-Клімат»
Модератор: представник ГО «Кластер Енергії». 
 

 - Що заважає швидшому розвитку приватних дахових СЕС?»13.10 – 13.25
Представник інсталяторів
 

- «Підтримка внутрішніх інвесторів дахових СЕС за участі кредитної спілки»13.25 – 13.40 
Представник КС «Вигода»

13.40 – 14.00 - «Способи збільшення поступлень ПДФО в бюджет ОТГ на основі підтримки 
розвитку приватних СЕС» 
Тренер з енергоефективності, Василь Прусак

-  Енергоефективні системи засклення та інноваційні рішення для 14.00 – 14.20 
термомодернізації будівлі». Компанія REHAU

04.10 малий конференц-зал

12.00-16.00 – Семінар:  Огляд  технічних розробок вентиляційного та протипожежного 
обладнання виробництва ССК ТМ.
Організатор: Компанія ССКТМ

04.10 бізнес-зона

 - Кадрова біржа - сервіс бізнес-асоціацій для побудови успішної кар'єри учнів, 11.00 – 13.00
студентів та незайнятих працівників"
Організатор: "Кадрова біржа"
Доповідач: Галина Щирба

 - Майстер-клас "Комплекс вапняних матеріалів "Ферозіт""13.00 – 14.00

- "Організація безпеки Вашого будинку"14.00 – 16.00 
   - димохідні системи
   - іноваційні протипожежні засоби
   - охоронні системи
   - протиожеледні засоби для 
   - прибудинкової території
Організатор: "Кластер Будіндустрія"
 

 - Сертифікація будівельних виробів, матеріалів та конструкцій14.00 – 14.30
Організатор: ДП Львівстандартметрологія
Доповідач: Дубина Ю.А.

05.10 бізнес-зона

- Панельна дискусія: "Популяризація робітничих професій"11.00 – 12.00 

- Майстер клас "Влаштування підлог з підігрівом з використанням суміші 12.00 – 14.00 
та ПСБ "Ферозіт""

14.00 – 15.30 - Розвиток Лиманського індустріального парку – локалізація виробництва 
будматеріалів у Донецькій області
Доповідач: Андріян Фітьо, консультант з стратегічного планування, економічного розвитку та інвестиційного 
проектування ГО «Аналітичний центр «Експерт-група»

06.10 малий конференц-зал

11.00 – 13.00 - Енергозбереження та екологічність в трендових інтер'єрах. 
Доповідач: Засновник дизайн-бюро Goisan Group та куратор напрямку дизайн інтер'єру в Сreative school, архітектор 
– дизайнер, викладач Школи Креатив Юлія Мірецька
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