
 
 

Прийшов час підведення підсумків роботи Весняного Будівельного Форуму, який 

відбувся 28 – 31 березня у Львові у виставковому центрі Південний-ЕКСПО. Вкотре цей 

професійний майданчик став платформою для зустрічі влади, бізнесу, виробничих компаній та 

кінцевого споживача. Будівельна галузь активно розвивається і потребує єдиного та незмінного 

майданчика, яким і є Весняний Будівельний Форум у Львові. 

Форум поєднав дві події: XXXVII Міжнародну виставку “БудЕКСПО-весна - 2018” 

та XIII Спеціалізовану виставку “Вікна.Двері.Дах”. 

Весняний Будівельний Форум  активно підтримала Львівська обласна державна 

адміністрація, зокрема Департамент архітектури та містобудування, Департамент паливно-

енергетичного комплексу та Ліга ділових кіл Львівщини, ряд професійних асоціацій, таких як 

Конфедерація будівельників України, Асоціація виробників будівельних матеріалів, Асоціація 

виробників пінопласту, Асоціація будівельників «Будіндустрія», Асоціація виробників вікон та 

фасадів, Агенція європейських інновацій і т.д..  

Традиційно, вже багато років поспіль Офіційним партнером заходу є компанія  REHAU 

- світовий лідер у виробництві продукції з полімерів. Цього року Спеціальним Партнером 

стала компанія «ЕЛЕКТРО» - яка займається розробкою електронної техніки під замовлення 

клієнта, пропонує альтернативні джерела енергії (сонячні панелі, електростанції, вітро-

генератори, та інші), акумуляторні батареї (свинцево-кислотні, Li-ion, LiFePO4 тощо), системи 

безперебійного живлення та інвертори напруги.  

Цьогоріч на площі більше 1700 кв.м зібралися понад 90 компаній, з яких 60% 

вітчизняні товаровиробники з усіх регіонів України, також були присутні компанії з 

Республіки Польща.  
Цьогорічний Весняний будівельний форум представив усю різноманітність послуг і 

продукції у будівельній галузі.  

Для відвідувача був запропонований широкий асортимент будівельних та 

оздоблювальних матеріалів, енергозберігаючі технології, вікна та двері, системи утеплення, 

покрівельні матеріали, цікаві дизайнерські ідеї, архітектурні рішення, З приємністю 

відзначаємо, що третина компаній це нові імена для Будівельного Форуму. Зокрема, компанія 

Студія ландшафтного дизайну «Вишукане садівництво» є офіційним дистриб’ютором матеріалів 

для зелених дахів компанії Optigreen в Україні, ТОВ «Квінфорт» продемонструвала  

обладнання для побутових та промислових систем вбудованого пилососа та систем вентиляції. З 



гарним та насиченим стендом вперше взяла участь компанія «Літос-Трейд, яка представила 

запатентовану інноваційну будівельну технологію Brick House, а також облицювальну цеглу та 

плитку. Здивувало підприємство «РАДІМАКС», яке постачає та збирає на замовлення чавунні 

дизайнерські радіатори. З міста Слов’янськ завітав Машинобудівний завод ПрАТ 

«Бетонмаш», який є провідним виробником бетонозмішувального і бетонотранспортного 

обладнання в Україні та в країнах Східної Європи. Широкий асортимент виробів з натурального 

граніту представила компанія  «Велич Каменю», а саме: підвіконників, сходів, стільниць, 

деталей до камінів та інших виробів з каменю. Компанія ЄВРОМАРКЕТ - виробник 

павільйонів для басейнів №1 в Україні вперше взяла участь у Форумі. «Слобожанська 

Будівельна Кераміка» (СБК) - українська компанія з іноземними інвестиціями, яка є 

найбільшим виробником стінових керамічних матеріалів є лідером своєї галузі також вперше 

стала учасником виставки БудЕКСПО-весна і ще багато нових та цікавих компаній були з нами. 

Звісно, що потрібно звернути увагу на наших багаторічних учасників, зокрема це 

компанія ТОВ «Аерок», яка  є лідером ринку виробів з ніздрюватого бетону автоклавного 

твердіння в Україні і найбільшим постачальником виробів з автоклавного газобетону під 

торговельною маркою AEROC у всі регіони країни. Також, наш учасник, компанія Неостиль, 

яка є офіційним представником та чи не найбільшим імпортером газобетонної продукції від 

провідного польського виробника Кселла, ТМ YTONG взяла участь у Форумі. Також із року в 

рік з нами ТзОВ «КОМФОРТНИЙ СВІТ», який представляє: сучасні енергозберігаючі 

системи автономного електричного опалення (тепла підлога, інфрачервоні панелі), антикригові 

системи даху, системи сніготанення, обігріву трубопроводів та підігріву грунту на базі 

торгівельних марок  «Nexans», «Profi therm». Наш постійний учасник - компанія «Vinilprof» 

спеціалізується на технологіях швидкого будівництва та ремонту, а саме на внутрішньому 

оздобленні адміністративних, промислових і побутових приміщень. Компанія «Євробуд» - 

виробник пінопласту, профнастилу, металочерепиці, а також аксесуарів для утеплення і 

покрівлі, також є постійним учасником виставки БудЕКСПО-Весна. 

 

Цього року широко представлена експозиція в рамках виставки «Вікна.Двері.Дах», 

демонстраційний майданчик значно розширився та поповнився новими компаніями і водночас 

відомими брендами в Україні: вікна з профілю REHAU, до нас приєдналося цьогоріч 

підприємство «Екран-Вікносвіт» — сучасна українська компанія, яка виробляє три різновиди 

віконно-дверних конструкцій: з ПВХ-профілю, дерев'яного брусу та алюмінію,  Компанія 

"Вікнаград" є сертифікованим виробником металопластикових конструкцій і має сучасне 

власне виробництво у Львові, з потужним технологічним обладнанням приймала активну 

участь. Хотілось би також відмітити нову компанію ELWIN, виробництво якої оснащене 

автоматичним оброблювальним центром німецької компанії Weinig, світового лідера по 

виробництву устаткування для деревообробки, і дозволяє отримати вищу якість обробки 

поверхні. Фарбування дерев'яних вікон здійснюється на унікальній фарбувальній лінії Сefla 

(Італія), та в процесі також використовується інструмент світового лідера деревообробної 

промисловості фірми Leitz. 

Технічні рішення та легкість, естетика і функціональність це все було поєднано у вікнах  

від компанії Реноме-Партнер, яка представила ТМ ВІКНОВА; комфортний клімат в оселі 

разом зі своїми вікнами, які ще й є вишуканим та стильним доповненням до інтер’єру 

презентувала компанія «ВікноПлюс». 

Завжди активно на Форумі представлені системи опалення, утеплення будинку, так як 

питання енергозбереження на теперішній час дуже актуальне і стоїть нагальна потреба 

економити електроенергію, учасники пропонують ефективні рішення, а саме: компанія Теплий 

дім пропонувала утеплене облицювання — це два шари надійно з'єднані між собою в одну 

монолітну плиту, яка виконує подвійну функцію. Це утеплення фасадів житлових та 

нежитлових будівель і споруд одночасно з декоративними елементами. ФОП Павлів Л.М. 

презентувала інноваційну унікальну електричну підлогу AHT, виготовлену за швейцарською 

технологією на європейських заводах-виробниках. Понад 20 років на ринку існує компанія 

Олкомбуд, яка приєдналась до нас  цього року і пропонувала відвідувачам матеріали для 

утеплення будинків та інших будівельних матеріалів: зокрема (пінопласт, пенофол (відбиваюча 

теплоізоляція), мінеральна вата, сухі будівельні суміші, гідроізоляція, все для даху). 

Потрібно відмітити, що все більш насиченою стає експозиція ліфтового обладнання, а 

саме вже третій рік поспіль приймає участь світовий лідер в області виробництва ліфтового 

обладнання та ескалаторів ТОВ «Міцуї Україна», яка є офіційний дилером Mitsubishi Electric. 



Західна ліфтова компанія –вкотре презентувала продукцію відомих іноземних брендів таких 

як: KLEEMANN, TRESA, ORONA, OZBESLER, SANEL, DOPPLER, ALGI, SKG, BKG. Вперше 

взяла участь ПП Спеціалізована ремонтно-будівельна компанія «ПОРТАЛ», яка пропонує 

послуги встановлення, ліфтів, ескалаторів та іншого підйомно-транспортного устаткування і є 

представником фірми «Ізамет» (Болгарія) та РУП «Могильовліфтмаш».  

В рамках Весняного Будівельного  Форуму була організована дуже цікава та насичена 

програма супутніх заходів, зокрема в перший день форуму 28 березня відбулась наукова 

конференція «Перспективи впровадження інноваційних технологій європейського типу у 

житловому будівництві» співорганізатором якої став Національний університет «Львівська 

політехніка», в другий день 29 березня відбулося Виїзне засідання Комітету з питань 

будівельної галузі та будівництва Німецько-Української торговельної палати де 

обговорювались питання впровадження німецьких стандартів якості та впровадження 

енергоефективних технологій в будівництві і т.д. 

Весняний Будівельний Форум - ідеальне місце для встановлення зв'язків, укладання 

контрактів між організаціями, підприємствами, фірмами-постачальниками і споживачами 

будівельних матеріалів та послуг. 

Основною метою проведення Форуму є впровадження новітніх технології в 

інфраструктуру  міста та області та в розвиток вітчизняної будівельної галузі.   
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