
 

Друга міжнародна конференція   

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ФАСАДИ – 2016 
 

03 березня 2016 року  

з 13-30 до 16-30  

м. Київ, Броварський проспект, МВЦ, виставка «KYIVBUILD 2016» павільйон 3, зала 16 

 

ОРГАНІЗАТОРИ 

 

ProfBuild, всеукраїнський діловий інформаційно-аналітичний журнал про сучасне 

будівництво 

 

Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів, найбільше об’єднання 

провідних компаній – виробників будматеріалів України 

 

ДП «Прем’єр Експо» (ХХ форум «KyivBuild 2016»), лідер на ринку організації 

міжнародних виставок та конференцій в Україні 

УЧАСНИКИ 
 Виробники будівельних матеріалів 

 Спеціалізовані будівельні компанії 

 Архітектори, проектанти 

 Постачальники обладнання 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ 

                                                  

 
 

                        

Build Portal 

 

 

 

ПАРТНЕРИ     

 

 

 

 

 
               

 
 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВ’ЯЗКОВА 

 необхідно заповнити форму реєстрації http://goo.gl/forms/vtzloEbn9i     
 або інформацію про учасника Конференції (назва компанії, ПІБ, посада учасника, телефон, e-mail) 

надіслати на e-mail: info@avbmv.com.ua  

 або заповнити форму реєстрації на сайті Cпілки у розділі «ЗАХОДИ» 

http://avbmv.com.ua/index.php/zahid   

 

Реєстрація відкрита до 26 лютого 2016 року.   

Додаткова інформація: +380 44 245-48-39, info@avbmv.com.ua 

«KYIVBUILD 2016» організовує безкоштовну доставку учасників з обласних центрів за умови 

формування групи. З питань перевезення звертатися на e-mail: A.Maryanova@pe.com.ua 
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mailto:info@avbmv.com.ua
mailto:A.Maryanova@pe.com.ua


ПРОГРАМА 

Другої міжнародної конференції  

«ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ФАСАДИ – 2016» 
   

 03 березня 2016 року                                                                                      м. Київ, Броварський пр.-т, МВЦ, 

 павільйон 3, зала 16 

Модератор конференції:  

Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Салій Іван Миколайович 

*  У програмі можливі доповнення та зміни 

Час Виступи / Доповідачі 

  

14.00-14.10  

 

14.10-14.20 

 

 

 
 

 

14.20-14.30 

 

14.30-14.40 

 

 

14.40-14.50 

 

 

14.50-15.00 

 

 

15.00-15.15 

 

15.15-15.25 

 

15.25-15.35 

  

15.35-15.45 

 

15.45-15.55 
 

15.55-16.05 

 

 

16.05-16.15 

 

 
 

 

16.15-16.35 

 

 

Вітальне слово 

Салій Іван Миколайович, Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів  

Українське та європейське законодавство у сфері безпеки будматеріалів. Скасування 

ГОСТів, ДСТУ та ДБН. Перехід на євронорми (EN) та дія Регламенту ЄС № 305/2011 

– ризики та загрози, що виникають у процесі євроінтеграції. Підготовка українських 

виробників, виробництв та лабораторій до нових законодавчих та технічних норм. 

Рубальський Сергій Семенович, Український Інститут Будівельних Матеріалів, 

представник DEKRA / Global Certific в Україні 

Роль герметизації тепла в енергозбереженні. 

Осипчук Яков Федорович, Керівник відділу продажів Компанії «Айсінін» ( Icynene) 

Практика енергоефективного домобудівництва.  

Омельчук Василь Петрович, Заступник головного інженера – головний технолог 

ПАТ «Домобудівний комбінат №4» 

Системи теплоізоляції Бауміт Стар – це івестиції в безтурботне майбутнє. 

Литкович Богдан, Керівник відділу продукт-менеджменту та відділу прикладної 

техніки компанії Baumit  

Застосування гіпсових матеріалів в енергоефективному будівництві. 

Дубровіна Галина Геннадіївна, Директор інжинірингової компанії ПП «ГАЛА-НЕОН», 

Керуюча Радою провідних виробників СБС Республіки Білорусь 

Тепловентильовані фасадні системи HOST ROCK. 

Разсамакін Андрій Вікторович, Генеральний директор ТВО «Механічний завод 

«Сонет» 

Сучасні фасадні системи нового покоління. 

Кемаль Сулейманов, Генеральний директор Компанії «ФДМ ГРУП» 

Органічний пластифікатор для будівельних сумішей. 

Боженко Сергій Володимирович, «Автономна родова садиба» 

Енергоефективні вікна. 

Кисіль  Вікторія, Керівник відділу маркетингу компанії «Алюпласт Україна» 

Енергозберігаюче скло. 

Завод «Пролетарій» 

Сучасні віконні системи: енергозбереження, шумоізоляція, екологічність, 

довговічність. 

Дяченко Володимир, Директор Компанії Manezh 

Проблеми ідентифікації та встановлення вартості сучасних будівельних матеріалів за 

допомогою кошторисних програмних комплексів (АВК-5, СТС, АС-4 та ін.) під час 

виконання вимог ДСТУ та ЄН у проектуванні, проведенні тендерних закупівель та 

виконанні будівельних робіт. 

Січний Сергій Борисович, Директор ЧП «Будівництво-сучасні технології» 

Конкурс мікро-проектів Львівської обласної ради з фінансування енергозберігаючих 

заходів – об’єктів комунальної сфери (школи, дитсадки, клуби). 

Співак Роман, Голова правління Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження 

16.35-17.30 Неформальне обговорення 


