
 

 

                                                                                                                                                                            

 

02 Квітня 
11. 00  - 11.30 

 

 ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 

 

12:00 – 14:00 

Місце проведення: Великий конференц 

зал 

 

 

 

 

 

Обговорення проекту: «Розробка інтегрованої стратегії 

просторового розвитку території уздовж державного 

кордону України та Польщі» 

 

Організатор конференції: Департамент архітектури та 

розвитку містобудування ЛОДА 

Спікер: розробник проекту – представник ДП 

«Український державний науково-дослідний інститут 

проектування міст «ДНІПРОМІСТО» ім.Ю.М.Білоконя 

 14:30 – 15:30 

Місце проведення: Великий конференц 

зал 

 

 «Повна вартість об'єкту, очікування на старті і 

реальність» 

 

Доповідач: Роман Баховський, CEO компанії COSMOS 

prefab 

 

16 30 – 17 30 

Місце проведення: Великий конференц 

зал 

"5 ключових концепцій 2019 року для залучення 

клієнтів" 

 

Доповідач: Дмитро Шилов, український стартапер, 

засновник і директор порталу ProRemont; керуючий 

директор дизайн-студії "Prostoro"; керуючий партнер в 

будівельно-ремонтної компанії "PROFI GROUP"; 

випускник Львівської та Американської бізнес-шкіл; 12 

років досвіду в IT. 

ПРОГРАМА РОБОТИ  
ВЕСНЯНОГО БУДІВЕЛЬНОГО 

ФОРУМУ 2019 

02-05 квітня, м.Львів 

 

 



 

 

12 30 – 13 30 

Місце проведення: Малий конференц 

зал 

 

 

 

 

Практика вирішення найскладніших задач по 

реєстрації права власності на проблемні об’єкти 

нерухомості. 

 

Доповідач: Людмила Боровик, директор та власник 

юридичної компанії Legal Experts 

 

13 30 – 14 30 

Місце проведення: Малий конференц 

зал 

 

Як трансформується ринок інвестиційних проектів в 

нерухомості в м. Київ.  

Доповідач: Роман Зіньков, директор компанії "Майстерня 

нерухомості" 

 

Як мінімізувати юридичні ризики при купівлі 

нерухомості. 

 

Доповідач: Володимир Піцикевич, керуючий партнер 

адвокатського об’єднання «Amprolex», кандидат 

юридичних наук, адвокат, випускник програми «Адвокат 

майбутнього», 10 років досвіду юридичного супроводу 

бізнесу, забезпечив укладення договорів з нерухомістю на 

суму понад 200 млн. грн. 

 

 

14.30 – 16.00 

Місце проведення: Малий конференц 

зал 

 

Як виміряти ефективність реклами в інтернеті. Що 

потрібно зробити ще перед запуском сайту та 

рекламних кампаній. Які дії потрібно відслідковувати 

для інтернет-магазину і для не інтернет-магазину. Як 

налаштувати цілі за 15 хв в GoogleAnalitycs без 

програмістів? Що таке UTM-мітки, для чого вони 

потрібні і як з ними працювати? Як вимірювати 

ефективність рекламного каналу з допомогою 

GoogleAnalitycs? 

 

Доповідач: Юрій Пирч, інтернет-маркетолог, досвід 8 

років.  

14:00 – 16:00  

Місце проведення: Бізнес-зона 

 

 

Панельна дискусія: Робоча кар’єра, переваги вибору 

професії будівельника. Дискусія за участю керівників 

будівельних компаній, Кадрової біржі, ВПУ, 

представників Центрів зайнятості. 

 

Організатор: Асоціація Будіндустрія.  

 

 



 

 

03 Квітня 

15 00 – 16 00  

Місце проведення: Великий конференц-зал 

Клієнт - хто він і чого хоче? IT-підходи для 

підвищення конверсії будівельних і виробничих 

сайтів в 2019 році" 

 

Доповідач: Болоховець Аліса, сертифікований фахівець 

Google і Яндекс; Директор з маркетингу компанії 

ProRemont; CEO в Sтудия Mаркетинг "BAMS"; Спікер 

тематичних конференцій KIFF2019, Analyze2018, 

GuruConf, DVOMA, UDC і т.д. В інтернет-маркетингу 

+ analytics більше 6 років 

 

12:00  - 13:00 

Місце проведення: Бізнес-зона 

Нові можливості з EndoTherm. Енергозберігаючий 

компонент для теплоносіїв, який дозволяє 

зекономити енергоресурси системи опалення. 

 

Доповідач: Немчин Олексій, директор компанії SIG 

 

13:00 – 15:00  

Місце проведення: Бізнес-зона 

 

Ознайомлення учнів з будівельними матеріалами та 

технологіями  учасників кластеру Будіндустрія 

 

Організатор: Асоціація Будіндустрія 

12 30 – 13 30 

Місце проведення: Малий конференц зал 

 

Термінове введення в експлуатацію об’єкта 

нерухомості. Коли це можливо? Випадки з 

практики.  

 

Доповідач: Яблонський Ігор Романович, експерт із 

земельних питань і нерухомості юридичної компанії 

Legal Experts. 

13 30 – 14 30 

Місце проведення: Малий конференц зал 

Шлях до роботи дизайнера інтер’єру 

Доповідач: Юлія Мірецька, експерт Creative school  

 

 


