
15 Березня 
  13.00 – 14.00 Енергозберігаючі віконні системи REHAU  

 Організатор: ТОВ Рехау 

 

14.00 – 15.00 Інформаційний семінар "Підготовка та подання проектів за участю 

малого і середнього бізнесу на конкурси програми Горизонт 2020« 

Організатор: ГО «Агенція Європейських Інновацій»; 

Національний контактний пункт програми Горизонт 2020 «Малі і середні підприємства» 

на базі Львівського ЦНІІ 

Кластер енергоефективності та відновлювальної енергетики Львівщини, за підтримки 

провідних університетів і НДІ України 

 

15.00 – 16.00 Семінар-дискусія "Новітні ідеї та технології енергоефективного 

будівництва« 

Організатор: ГО «Агенція Європейських Інновацій»,  

Національний контактний пункт програми Горизонт 2020 «Малі і середні підприємства» 

на базі Львівського ЦНІІ,  

Кластер енергоефективності та відновлювальної енергетики Львівщини, за підтримки 

провідних університетів і НДІ України 
  

16 Березня 
10.00 – 12.00 Впровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах бюджетної сфери  

Організатор:  відділ енергоменеджменту управління економіки ДЕП ЛМР 

12.00 – 13.00  Що важливо знати при заміні вікон. 
 Організатор: ТОВ Рехау 

 

13:00 - 14.00  Інвестиційні проблеми у будівельній галузі. Нові можливості.  
Організатор: Асоціація Будівельників  

  

14.00 – 15.00  Нове законодавство в час реформування житлово-комунальної сфери. 

Технічні вимоги для утримання та обслуговування багатоквартирних будинків. 

Організатор: Ресурсний центр для ОСББ. 

  

15.00 - 16.00 Маленькі, але дієві кроки до великого заощадження енергії 

Організатор: GIZ експерт з дерев’яних елементів Крістоф Юнґганс 

  
16.00 – 18.00  Вікна майбутнього: енергоефективність, інновації, якість. 

Організатор: Компанія Aluplast 
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17 Березня 
12.00 – 13.00 Вікна, які відповідають сучасним нормативним вимогам. 

Організатор: ТОВ Рехау 

13:00 – 16.00 Семінар-презентація «4 кроки до енергоефективності та 

енергозбереження». Презентації впроваджених рішень.  

Обговорення досвіду спеціалістів різних галузей, необхідних для комплексного підходу у забезпеченні 

економії енергії: 

1. Енергоаудит, будівельні конструкції, утеплення, вікна 

2. Ефективне обладнання для обігрівання, вентиляції, приготування гарячої води 

3 .Відновлювальна енергія (біомаса, сонячна, вітрова, землі і води) 

4. Фінансування, проекти,  гранти 

Виступи в рамках семінару-презентації: 

Сергій Цукорник – Які проблеми із втратою енергії і способи збереження тепла показав 

енергоаудит комунального будинку  

Ярослав Шпак – результати ефективності роботи вітропарку і сонячної електростанції у 

Львівській області  

Олег Станицький – результати енергоефективності теплових помп «повітря-вода» для обігрівання 

житлових та адміністративних корпусів 

Сергій Сиротюк – практика підготовки спеціалістів для роботи з ВДЕ  

Юрій Вегера – результати обігрівання дитячого садочка в Дрогобичі від теплової помпи «грунт-

вода» та утилізації тепла скидної води з ванн санаторію  

Ростислав Вдовиченко – результати перевірки збереження тепла в будинку після утеплення 

Наталія Воробець – результати зменшення втрат тепла з приміщення після встановлення 

дерев’яних склопакетних вікон 

Василь Прусак – результати роботи піролізного котла з баком-акумулятором і сонячними 

колекторами у виробничому приміщенні (робота на відходах дерева) 

Ігор Кліменков – проблеми твердопаливних котелень і реалізовані рішення по забезпеченню 

біопалива із регіонального складу  

Ярослав Швець – досвід роботи твердопаливного котла в сільській місцевості 

Андрій Захаревич – приклад розрахунку кредиту для утеплення будинку для конкретної особи   

Організатор:  Василь Прусак  «Тренінговий центр енергозберігаючих технологій» 

16:00 –18.00  Технології та оптимізація витрат при будівництві та експлуатації 

басейнів. Важливі аспекти «Здорова вода». Організатор: Асоціація басейнів і 

СПА України. Компанія СВЯ. 

18 Березня 
11.00 – 12.00  Інноваційні рішення з віконними системами REHAU для 

термомодернізації у будівництві. 

Організатор: ТОВ Рехау 

 

 

ПРОГРАМА РОБОТИ 

ВЕСНЯНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ФОРУМУ 2016 


