
 

 

                                                                                                                                                                             

28 Березня 

11. 00  - 11.30  ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 

11.30 – 15.00 

Місце проведення: Великий конференц-зал 

 

 

 

 

 

11.30 - 11.35 

11.35 – 12.00 

12.00 – 12.20 

 

 

12.20 – 12.40 

 

 

12.40 – 13.00 

- Наукова конференція «Перспективи впровадження 

інноваційних технологій Європейського типу у 

житловому будівництві». 

Організатори засідання: 

ГО «Ліга ділових кіл паливно-енергетичного комплексу», 

Львівська обласна державна адміністрація, Львівська 

обласна рада, Національний університет «Львівська 

політехніка», Громадська рада при ЛОДА, Громадська 

експертно-аналітична група з розвитку ПЕК Львівщини,  

ПрАТ «Гал-ЕКСПО». 

Офіційне відкриття конференції 

Вступне слово: Представник Львівської обласної 

державної адміністрації 

- Енергоощадне будівництво. Перспективи влаштування 

та проектування. 

Доповідь: Желих Василь Михайлович – д.т.н., професор НУ 

„Львівська політехніка”. 

- Стан та перспективи розвитку інституту будівництва 

та інженерії довкілля НУ „Львівська політехніка”. 

Доповідач: Холод Петро Федорович  - д.т.н., професор НУ 

„Львівська політехніка”. 

- Технології теплозабезпечення енергоефективних 

ПРОГРАМА РОБОТИ  
ВЕСНЯНОГО БУДІВЕЛЬНОГО 

ФОРУМУ 2018 

28-31 березня, м.Львів 

 

 



 

 

 

 

 

 

13.00 – 13.20 

 

 

 

13.20 – 13.40 

 

 

 

13.40 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.20 

 

 

14.20 – 15.00 

 

 

будинків із використанням сонячної енергії 

Доповідач: Желих Василь Михайлович – д.т.н., професор 

НУ „Львівська політехніка” 

Доповідач: Шаповал С.П. – к.т.н. доцент НУ „Львівська 

політехніка” 

- Програма енергозбереження для населення - шлях до 

енергоефективного будівництва та модернізації 

житлового фонду 

Доповідач: Якубовський Андрій Михайлович - начальник 

управління енергозбереження департаменту паливно-

енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА. 

Розробка та реалізація пілотного проекту 

термомодернізації будинку 

Доповідач: Камишан Володимир Валентинович – 

експертно-аналітична група з розвитку ПЕК Львівщини, 

к.т.н. 

- Державні будівельні норми: що змінилося і чого чекати 

у 2018 році? 

Доповідач: Eксперт із земельних питань і нерухомості  

юридичної компанії Legal Experts. 

Електронні послуги в сфері будівництва: зручно, 

швидко і прозоро. 

Доповідач: Олексій Вискуб, перший заступник голови 

Державного агентства з питань електронного урядування 

України. 

Будівельний кластер: презентації будівельних компаній, 

новинки та новітні розробки у сфері будівництва 

житлових будинків. 

Організатор: Асоціація Будіндустрія.  

 

14.00 – 15.00 

Місце проведення: Малий конференц-зал 

- Курс для керівника: Як продати товари та послуги для 

будівництва через соцмережі та інші інтернет-канали. 

Продажі через Facebook та Instagram: Не мрій, а дій! 

Організатор: Агенція інтернет-маркетингу iMAGO. 

 

 



 

 

 

29 Березня 

11.00 – 11.30 

Місце проведення: Бізнес-зона 

- Інноваційні матеріали, технології будівництва об’єктів 

транспортної інфраструктури. 

Доповідач: Мельник В.К. лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки, академік Академії 

будівництва України. 

11.30 – 14.30 

Місце проведення: Великий конференц-зал 

- Виїзне засідання Комітету з питань будівельної галузі 

та енергоефективності Німецько-Української 

промислово-торговельної палати (AHK Ukraine). 

«Німецькі стандарти якості та використання 

енергоефективних технологій у будівництві». 

Організатор: Комітет з питань будівельної галузі та 

енергоефективності Німецько-Української промислово-

торговельної палати. (AHK Ukraine). 

14.30 – 15.30 

Місце проведення: Великий конференц-зал 

- «Застосування системи утеплення AEROC Energy в 

будівництві». 

Організатор: компанія АЕРОК, виконавчий директор 

Всеукраїнської асоціації автоклавного газобетону Сиротін 

Олег 

15.00 – 16.00 

Місце проведення: Бізнес-зона 

- Панельна дискусія "Будівельник 21 століття". 

Питання панельних дискусії - професійна освіта, 

сукупний дохід (з/п+ бонуси), безпека праці, інструменти, 

робітничі династії та створення фоп, автоматизація на 

об'єктах. 

Організатори: Асоціація Будіндустрія. 

 

13.00 – 14.00 

Місце проведення: Бізнес-зона 

- Правовий аудит об’єктів нерухомості крізь призму 

інвестиційних ризиків. 

Доповідач: Володимир Піцикевич, кандидат юридичних 

наук, адвокат, автор монографії та понад 45 опублікованих 

праць, учасник програми «Адвокат Майбутнього», 10 років 

досвіду роботи 

14.00 – 15.00  

Місце проведення: Бізнес-зона 

- Фасадні рішення та декоративні елементи від компанії 

Kosbud Україна. 

Доповідач: Kosbud Україна. 



 

 

16.00 – 17.00 

Місце проведення: Бізнес-зона 

- «Як продати себе в Iнтернеті». Як розібратись «в тих 

ваших інтернетах». Де знайти клієнтів в онлайні своїми 

силами. Скільки коштує розробити сайт, рекламуватись 

в Інтернеті. Які є альтернативи. 

Доповідач: Шилов Дмитро, засновник і директор компанії 

ProRemont, директор Просторо, партнер в ПРОФІ ГРУП, 

випускник Американської та Львівської бізнес шкіл, 11 

років прикладного досвіду в ІТ. 

10.30 – 11.30 

Місце проведення: Малий конференц-зал 

 

 

- Курс для керівника: Як продати товари та послуги для 

будівництва через соцмережі та інші інтернет-канали. 

Кейси для учасників Форуму. Обери СММ-стратегію 

для свого бізнесу. 

Організатор: Агенція інтернет-маркетингу iMAGO. 

 

30 березня 

14.00 – 15.00 

Місце проведення: Великий конференц-зал

  

- Курс для керівника: Як продати товари та послуги для 

будівництва через соцмережі та інші інтернет-канали. 

GOOGLE-реклама, розсилки, LinkedIn як дієві канали 

збуту. 

Організатор: Агенція інтернет-маркетингу iMAGO 

11.00 – 13.00  

Місце проведення: Бізнес-зона 

- Кадрова біржа. Сервіс Бізнес Асоціацій для побудови 

успішної кар’єри учнів, студентів та незайнятих 

працівників. 

Організатори: Асоціація Будіндустрія. 

14.30-15.30 

Місце проведення: Бізнес-зона 

- «Архітекторе, продавай себе правильно». 

Доповідач:  Михайло Дьомшин, засновник інтернет-

журналу FAQinDecor. 

31 березня 

11.00 – 13.00 

Місце проведення: Бізнес-зона 

- Панельна дискусія «Шевченкова мрія».  

Шляхи реалізації проекту створення історично-автентичного 

простору, в якому будуть відтворені елементи побуту та 

технологій періоду Шевченка. 

Організатори: Асоціація «Будіндустрія», Товариство Т.Г. 

Шевченка, представники культурних, мистецьких кіл та 

бізнес-середовища. 

 


