
Будівництво-процес безперервний, але з настанням весни цей процес значно активізується. 
Потенційні забудовники починають інтенсивний пошук фірм-постачальників, матеріалів, мешканці 
вже збудованого житла, переживши зиму та враховуючи виявлені недоліки, також планують 
вдосконалення. 

Враховуючи потребу споживачів та спеціалістів в ознайомленні з новинками на ринку та фірм-
®постачальників в презентації своєї продукції, АТ «Гал-ЕКСПО»  за сприяння Львівської обласної 

державної адміністрації проводить весняний Будівельний Форум, котрий об'єднує в собі
II  міжнародну виставку  «Вікна. Двері. Дах - 2007» та  ХV  міжнародну виставку «БудЕКСПО-весна  
2007». 

Загалом у Форумі візьме участь понад 200 фірм, більшість з яких представляють Львів та 
Львівську область, що для кінцевого споживача значно цікавіше. В той же час близько третини 
учасників Форуму  гості з Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Івано-
Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Полтавської, Сумської, 
Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей України, Греції,  Польщі, Чехії 
та Словаччини.

На виставці «Вікна. Двері. Дах - 2007» Львівщину представляють відомі не лише у Львові 
підприємства: фірми «Авіста-Захід», яка пропонує сучасні покрівельні та гідроізоляційні 
матеріали, будівельне обладнання з Європи; ТзОВ «Дах центр-Урсус», що представляє систему 
покрівельних матеріалів «proDACH» (Німеччина); ТзОВ «Євроізол», котра впроваджує на Україні 
передові технології ї в галузі гідро- та теплоізоляції; ТзОВ «Техноніколь-Захід» спеціалізується на 
виробництві та постачанні полімерно-бітумних та бітумних матеріалів, які наплавляються для 
покрівлі та гідроізоляції; ДП «Факро Львів», що на сьогодні є лідером на ринку дахових вікон в 
Україні і одним з найбільших виробників вікон в світі;  Торгово-промислова компанія, яка 
займається виробництвом і продажем комплексу матеріалів для дахів і фасадів. Добре відомі 
спеціалістам, та й не тільки, львівські підприємства «РОЙЕК-ЛЬВІВ» та ПП «Ющишин» 
пропонують відвідувачам обладнання для виробництва вікон та дверей. З гостей, обладнання для 
виробництва пропонує «ІБЕРУС-КИЇВ». Професіоналам цікаво буде порівняти пропозиції різних 
фірм.

Цікавим для професіоналів віконно-дверної галузі буде і те, що в цьогорічній виставці вирішили 
взяти участь виробники та постачальники профілю для виготовлення вікон та дверей: «ELSA-
Захід», «АНСА-Україна», «АВЕРС», «Тепломонтаж». З новинками ТМ «БРААС» відвідувачі 
виставки зможуть познайомитись на стенді ТОВ «ЛАФАРЖ ПОКРІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ», офіційного 
представника торгової марки на Україні.

Традиційно, офіційним партнером виставки «Вікна. Двері. Дах - 2007» виступила компанія 
«Модерн-ХХІ» - один з лідерів виробництва металопластикових конструкцій в Україні.

Ювілейна, вже п'ятнадцята, виставка «БудЕКСПО-весна - 2007» також порадує відвідувачів 
новинками в різних галузях. Зокрема, в ліфтовому обладнанні. Адже до участі зголосились 
представники найвідоміших світових брендів галузі: OTIS (ЗАТ «ОТІС» (м. Київ)), TISSEN KRUPP 
(ТОВ «Тіссенкрупп  Елевейтор  Україна» (м. Київ)), KLEEMANN (ТОВ «ФЦС-Ліфт» (м. Львів)  
ексклюзивний представник компанії в Україні). Зважаючи на стан існуючого ліфтового обладнання 
та на широке застосування ліфтів та різноманітних ескалаторів в новобудовах різного 
призначення, дана продукція є дуже актуальною для міста та регіону. Це свого роду «ексклюзив» 
цьогорічної виставки.
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Іншими дуже актуальними для широкого кола відвідувачів темами є теми утеплення будинків та 
різноманітних інсталяцій для будинків (опалення, водопостачання та водовідведення, вентиляція 
тощо). Адже серед учасників виставки ПВКП «Акватерм-Україна» (м. Львів, системи 
поліпропіленових трубопроводів різного призначення),  ТОВ «Ромстал Україна» (системи 
опалення, газоводопостачання, сантехніка), ТОВ «Ельпласт+» (м. Городок, виробництво та 
монтаж поліетиленових трубопроводів різного призначення), ТОВ "Вольт-сервіс"(м. Львів, 
системи електроопалення), ТОВ «Зест» (м. Львів, обладнання для тепло- та водопостачання), 
ТОВ «КАН» ( м. Львів, системи металопластикових труб).

І, звичайно ж, на будівельній виставці широко представлені вироби та матеріали для власного 
будівництва. Це і будівельні риштування ТМ «БудМайстер»(ТОВ «Меркурій центр», м. Львів),
і «Wienerberger Group» (м.Київ, світовий лідер з виробництва цегли та другий за розміром 
виробник керамічної черепиці в Європі), і високоякісна лакофарбова продукція канадського 
концерну «SOLIGNUM»( ПП «Декор-Теслер», м. Івано-Франківськ), і цегла ТМ «Євротон», і швидко 
монтовані будівлі українського та закордонного виробництва. Вперше до Львова завітала чеська 
компанія «ALBION», котра є найбільшим європейським виробником басейнів та павільйонів для 
них.

В експозиції багатьох учасників представлені численні вироби від світових брендів. Це, 
зокрема, високоякісні декоративно-оздоблювальні та теплоізоляційні матеріали; різноманітні 
труби, з'єднувальні деталі та інструменти; покриття для підлоги, клейові суміші; лаки, фарби, 
шпаклівки; газові опалювальні апарати та насоси;  системи охоронної та пожежної сигналізації; 
лицьова керамічна плитка, стильна покрівля для елітних об'єктів; електричні системи опалення; 
високоякісний паркет та плиткові гумово-полімерні вироби; електротехнічне обладнання та 
електричний інструмент; крани-маніпулятори;  різноманітні дзеркала та скло, спецодяг та багато 
іншого.

Під час Будівельного Форуму заплановано презентації нових профілів для виготовлення вікон 
та дверей (в тому числі й українського виробництва), новинок будівельної хімії(зокрема, засобів 
захисту деревини та гідроізоляційних матеріалів), апаратів для плазменного різання металів, буде 
проведено ряд семінарів для фахівців про особливості проектування сучасного ліфтового та 
ескалаторного обладнання, щодо тенденцій та перспектив розвитку ринку алюмінієвих систем в 
будівництві тощо.

Фахівці та всі зацікавлені відвідувачі матимуть змогу ознайомитись зі спеціалізованими 
виданнями, котрі висвітлюють питання будівництва, архітектури, дизайну помешкань, тепло-, 
водо-, газопостачання та суміжних галузей.

Виставки Будівельного Форуму в 2006 році відвідало близько 15 тисяч відвідувачів. Основна 
частина-фахівці, котрі проектують, будують, монтують різноманітні системи як в будівлях, так і 
зовні. Судячи з того, що основна частина експонентів бере участь в даних виставках
не вперше, можна стверджувати, що участь у виставках «Вікна. Двері. Дах - 2007» та
«БудЕКСПО-весна - 2007» — ефективний інструмент розвитку бізнесу. А для відвідувачів-це 
вартий уваги професійний захід, котрий дає можливість орієнтуватись на ринку пропозицій, 
познайомитись з новинками та їх можливостями, поспілкуватись з представниками виробника 
«напряму», отримати технічні консультації фахівців. І, як результат, бути конкурентноздатними. 


