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З 29 вересня по 2жовтня у приміщенні львівського палацу спорту «Україна» , відбудетьсяОсінній

будівельний форум з серії виставок «Галицькі Експозиції 2009». Вже традиційно форум об'єднує в собі

три окремі виставки міжнародну виставку «БудЕКСПО-осінь» , яка цього разу проводитиметься вже у

двадцяте, спеціалізовані виставки «Опалення» та «Опалювальна техніка на твердому паливі» , а також

спеціалізовану експозицію«Альтернативна енергетика».

В умовах економічної кризи та тотальної економії енергоносіїв на перший план виходить

використання альтернативних видів палива та, принаймні, часткова заміна ними природного газу. Саме

таку техніку та технології демонструватимуть фірми з Львівської, Івано-Франківської, Житомирської,

Дніпропетровської, Київської областей України. Своїм досвідом використання альтернативних джерел

енергії поділяться представники Литви та Польщі. Наявність в регіоні в достатній кількості вугілля,

торфу, відходів з деревини, біопалива тощо, сприятиме ефективному впровадженню опалювальної

техніки на твердому паливі як в побутово-соціальну сферу, так і для впровадження її використання на

промислових об`єктах. Метою виставки є ознайомлення як спеціалістів у даній галузі, так і звичайних

людей з можливостями використання альтернативних видів палива, їх особливостями, перевагами та

недоліками.

Загалом у Форумі беруть участь понад 130 виробничих та торгових фірм та організацій, зокрема

учасники з Львівської, Київської, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Житомирської,

Тернопільської, Рівненської, Волинської, Івано-Франківської, областей, а також з Литви та Польщі,

Туреччини та Республіки Білорусь. Основні тематичні розділи форуму - технології сучасного

будівництва, будівельні та оздоблювальні матеріали, вікна, двері та покрівля, будівельні конструкції,

техніка та інструменти, сучасні системи водо-, газо- та енергопостачання, опалювальна техніка на

різних видах палива, вентиляція та кондиціонування, системиенергозбереження, тощо.

. В експозиції представлені добре відомі підприємства, серед яких: ТзОВ

«Меркурій-Центр» (м.Львів) – постачальник будівельного риштування; різноманіття продукції

презентуватиме і ТОВ «КЕМА Україна» (м.Київ) - представництво словенської компанії KEMAПуцонци;

компанія ELKON - найбільший виробник бетонних заводів в Туреччині представить нові розробки

бетонних заводів Elkomix 35 Quick Master та заводи контейнерного типу; компанія ТОВ "Проф Ліс" -

найпотужніший постачальник виробів з сибірської модрини та кедра на Україні представить на виставці

продукцію з Іркутської області, яка є найбільш екологічно чистим районом РФ; виробник

металоконструкцій, сандвіч -панелей та профільованих листів, підприємство «БФ Завод» представить

свою продукцію, виготовлену за найсучаснішими європейськими технологіями; львівська компанія

«Регіон - 3» – один з найбільших виробників міжкімнатних та вхідних дверей дверей у регіоні. Лідер у

сфері виробництва та монтажу віконних та дверних блоків з метало-пластику та алюмінію ТзОВ

«Фортуна-Стиль».Представництво виробника пінополістирольних плитExtraplex.

«БудЕКСПО-осінь»



Напередодні опалювального сезону, особливо актуальними є питання щодо опалювальної

техніки на різні види палива, а також альтернативних джерел енергії. Зокрема в перший день виставки,

29 вересня відбудеться семінар:«Альтернативні джерела енергії в системах теплопостачання»,

організований Асоціацією Паливно Енергетичного Комплексу Львівщини. Про зміст та завдання

семінару розповість президентАсоціації ПЕКЛьвівщиниЯрославФедоровичШпак.

Стає вже доброю традицією співпраця з Львівським центром науково-технічної і економічної

інформації, зокрема 30 вересня вже вдруге розпочне своюроботу бізнес-конференція «Сучасні підходи

до формування енергоефективного теплового комфорту у будівлях та приміщеннях». Про бізнес-

конференцію та її мету розповість керівник центру енергозбереження Львівського ЦНТЕІ Коваль Уляна

Орестівна.

1 жовтня відбудеться семінар «Динамічна база даних будівельних об'єктів України від BAU-Data.

Фактичні і планові проекти. Учасники будівельного ринку України. Будівельні тендери і повні дані

об'єктів будівництва в мережі Інтернет». «Розвиток ринку будматеріалів України: можливості для

операторів». Організатори: BAU-Data ТОВ «Проектно-інформаційне інженерно-технологічне та

дизайнерське бюроBAU-Info Україна», м. Київ, «ИААPAU».

У зв'язку з постійним здорожчанням енергоносіїв потрібно пропонувати нетрадиційні джерела

енергії, зокрема у будівництві, як це робить Європа. На цьому спеціалізується так зване пасивне

будівництво, яке передбачає, використання відновлювальних джерел енергії, екологічнихматеріалів та

технологій, термореновації й біоенергетики житла Про діяльність інституту пасивного будівництва

розповість директор інститутуОксанаДенис.

Головним інформаційним партнером виступає видавництво «ЕКО-інформ». Фахівці та всі

зацікавлені відвідувачі матимуть змогу ознайомитися зі спеціалізованими виданнями, котрі

висвітлюють питання будівництва, архітектури, дизайну помешкань, тепло-, водо-, газопостачання та

суміжних галузей.

Весняний будівельний форум, що відбувся у березні цього року, відвідали понад 7 тис.

відвідувачів, переважна більшість яких цефахівці будівельної галузі. Організатори сподіваються,що всі

виставкові експозиції та заходи Осіннього форуму допоможуть, як фахівцям, так і домашнім майстрам

зорієнтуватися в широкому спектрі матеріалів і технологічних рішень, які пропонуються сьогодні в

будівельній галузі, знайти економічне вирішення питання опалення промислових та житлових

приміщень, детальніше ознайомитись з метою подальшого практичного застосування з

енергозберігаючими технологіями та альтернативнимиджереламиенергії.


