
 

ПРОГРАМА РОБОТИ 

ВЕСНЯНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ФОРУМУ 2017   

  

11.00  Офіційне відкриття Весняного Будівельного форуму  

11.30 

11.45 

Перспективи ринку будівництва промислових об’єктів на 

Львівщині 

Спікер: Керівник Управління інвестиційної 

політики Департаменту економічної 

політики Львівської обласної державної 

адміністрації 

Матис Роман Євгенович 

Нові тренди в багатоповерховому будівництві: енергоефективність, 

екологічність та технічна політика  

за підтримки Української Ради по зеленому будівництві 

 

12.00 Організатор: Генеральний Партнер Весняного 

Будівельного Форуму, компанія Royal 

Construct – виробник енергоефективних 

будівельних конструкцій  

 Співорганізатор: Національний союз архітекторів України  

 Вітальне слово            Ярема Олександр Богданович, голова 

                                      Львівської обласної організації НСАУ  

 

12.20  

12.40 

Зарубіжний досвід сучасного збірного будівництва 

Спікер:  Барановський Олександр Мирославович, 

архітектор, координатор проектів 

Національної спілки архітекторів України   

12.40 

13.00 

 

Технологічні переваги та енергоефективні рішення від компанії 

Royal Construct при будівництві багатоповерхових будинків, 

котеджних містечок та інфраструктурні об’єкти 

Спікер: Петушков Олександр Альбертович, 

директор з розвитку компанії Royal 

Construct 

 

13.00  

13.15 

 

Національна система будівельних, екологічних стандартів. 

Зміни з законодавчою та технічною політикою будівельної 

галузі.  

Спікер: Бобунова Олена Григорівна, виконавчий 

директор Української Ради по зеленому 

будівництву, керівник органу сертифікації 

НІІСК 

21 березня 



 
«Зелені» об’єкти в Україні – багатоповерхові будинки, вулиці, 

міста 

13.15 

13.30 

Спікер:  Пацьора Жанна Володимирівна, директор з 

розвитку Української Ради по зеленому 

будівництву   

 

14:00 

15:00 

Енергозберігаючі віконні конструкції REHAU. Рішення для 

заощадження енергії  

Спікер: компанія Rehau 

 

15:00  

18:00 

ДИСКУСІЯ 

«ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ: 

ОЧІКУВАНІ ЗМІНИ» 

Організатор: Конфедерація будівельників України 

15.00 

15.10 

 

Модератор:                Віталій Грусевич, виконавчий директор КБУ 

 

Вітальне слово             Віталій Грусевич,  виконавчий директор КБУ 

  

15.10  

15.30 

Ініціативи щодо змін діючих будівельних норм, що 

розглядаються у Міністерстві регіонального розвитку, 

будівництва та ЖКГ 

Спікер: представник Мінрегіону 

15.30  

15.50 

Практична реалізація проектів з теплопостачання в Україні 

Спікер: Євгенія Каранда, провідний радник ЄБРР - 

Департамент муніципальної та екологічної 

інфраструктури, теплопостачання та 

енергоефективність 

 Концепція оновлення державних будівельних норм: 

15.50  

16.20 

Заплановані удосконалення будівельних норм з планування, 

забудови та іншого використання територій 

Спікер: Іван Шпилевський, директор УДНДІПМ 

«ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя 

16.20  

16.50 

Досягнення енергонезалежності завдяки новим будівельним 

нормам та використання єдиного програмного забезпечення 

для визначення енергоефективності 

Спікер: Геннадій Фаренюк, директор ДП 

«Державний науково-дослідний інститут 

будівельних конструкцій» 

16.50 

 17.20 

Внутрішнє утеплення будівель. Проблеми і рішення 

Спікер: Вадим Бондаренко, член Ради директорів 

КБУ (ТОВ «Сен-Гобен Будівельна 

Продукція Україна») 

17.20 17.50 Обговорення  

17.50 18.00 Підсумки 

 

 



 

 

  

11.00 

12.00 

Прогресивні технології вертикального транспорту 

Спікер:   компанія Міцуї Технолоджіс  

   

12:00 

13:00 

Сучасні тенденції у віконному будівництві. Найважливіші 

аспекти у проектуванні та встановленні віконних 

конструкцій. 

Спікер:  компанія Rehau  

   

14.00 

15.30 

"Оптимальна модернізація енергоспоживання приватного 

будинку на основі поєднання традиційних та 

відновлювальних джерел енергії" 

-  Представлення організаційних, технологічний та фінансових 

інструментів, які направлені на зменшення енергоспоживання  

домогосподарствах. 

 -  Презентація розвитку практичного експерименту з 

пошукуоптимальних шляхів енергоспоживання приватної 

забудови на прикладі будинку Романа Баб'ячка, де була 

встановлена перша сонячна станція за зеленим тарифом для 

домогосподарств.     

Спікер: ГО Агенція Європейських Інновацій 

 

16.00 

17.00 

"Інновації в склінні" 

Спікер: Карабанов Сергій Олександрович 

22 березня 



 

 

 

 

 

10.00 

13.00 

ВІТЧИЗНЯНІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ – ШАНС  

ОНОВЛЕННЯ МІСТ ТА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Модератор  Всеукраїнська спілка виробників 

будматеріалів 

Презентація ефективних будматеріалів, проектних рішень та бізнес 

пропозиції: 
 «Ковальська» – залізобетонні конструкції, бруківка, сухі суміші, фарби. 

 «Golden Tile» (Харківський плитковий завод) – керамічна плитка різних форматів, 

клінкерна плитка. 

 «Слобожанська будівельна кераміка», «Керамейя» – цегла, клінкерна цегла та 

бруківка. 

 «Роял Хауз» – стінові панелі, швідкісне індустріальне виробництво. 

 «КНАУФ» – гіпсокартон, сухі суміші, штукатурки. 

 «Комбінат Будіндустрії» – бетонні труби та вироби для водовідведення та дорожнього 

будівництва. 

 «Юнігран», «Полісся» – бруківка вібропресована, щебінь, вироби із граніту. 

 «Сонет» – навісні фасади, ліфти. 

 «Бровари пластмас» – труби пластмасові. 

 «Квін Свіг» – вікна, двері, вироби з дереву. 

 «Шоу-рум». Продаж квартир з оздобленням по програмі «Два ключі» (перший ключ – 

ордер на квартиру, другий – на ремонт). 

 Програми Українського інституту будівельних матеріалів (база кодів будматеріалів, 

база цін будматеріалів, отримання СЄ, навчання). 

14.00 

16.00 

 

"Енергозберігаючі вікна в сучасній архітектурі" 

 Спікер: компанія: МОДЕРН ХХІ 

   

23 березня 

Участь у заходах Весняного Будівельного Форуму безкоштовна, 

проте кількість місць обмежена, тому просимо реєструватись: 

https://goo.gl/forms/txhrulTgR98JPLK12  

 Кожен зареєстрований відвідувач отримає на e-mail (зазначений у 

реєстраційній формі) запрошення на безкоштовний вхід на Форум. 

https://goo.gl/forms/txhrulTgR98JPLK12

