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СЕКРЕТАРІАТ 

Роман Хміль – к.т.н., доцент,  НУ «Львівська 

політехніка; 

Христина Миронюк – к.т.н., доцент,  НУ 

«Львівська політехніка; 

Тарас   Шналь – к.т.н., доцент,  НУ «Львівська 

політехніка; 
Сергій Була – к.т.н., доцент,  НУ «Львівська 

політехніка. 

 

ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Документи повинні бути подані англійською 

мовою. Стислий виклад статті - абстракт (до 200 

слів) має бути подано англійською мовою. 

Вимоги до формату статті можна знайти на 

сайті http://science.lpnu.ua/cee-2019. 

 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Всі прийняті статті будуть опубліковані в 

спеціалізованому збірнику наукових праць як 

окреме видання Національного університету 

«Львівська політехніка». 

 

Копія випуску видання буде надана всім 

учасникам конференції, які сплачують 

реєстраційний внесок або вартість паперу для 

друку без особистої участі в конференції. 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

79013, м. Львів, вул. Карпінського 6, 2-й н.к 

Інститут будівництва та інженерії довкілля 

Веб-сайт: http://science.lpnu.ua/uk/cee-2019  

Інститут будівництва та інженерії довкілля 

Національного університету «Львівська 

політехніка»: http://lp.edu.ua/ibid 

Контактна електронна 

пошта: conference.ibid.nulp@gmail.com  
 

Для реєстрації необхідно використати форму, 
представлену на сайті, попередьо 
зареєструвавшись http://science.lpnu.ua/cee-
2019).  

ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ 

Закінчення реєстрації ……….....………..….15.04.19. 

Закінчення процесу отримання статей…... 15.05.19 

Термін оплати…………………………..01.07.19. 

Початок конференції…………..………..11-13.09.19. 
 

 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Інститут будівництва та інженерії довкілля 

_________________________________________________________________ 

Україна, 79013, Львів, вул. Ст. Бандери, 12, 

Телефон/факс: +38-032-258-26-50. 

E-mail: conference.ibid.nulp@gmail.com 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

БУДІВНИЦТВА ТА ІНЖЕНЕРІЇ ДОВКІЛЛЯ 

«ЛЬВІВ- КОШІЦЕ - ЖЕШУВ» 

Присвячена 130-літтю з дня народження 

професора A.Курилла (1889-1980) 

Вересень 11-13, 2019  

Львів, Україна 

Для участі в конференції необхідно заповнити онлайн-

форму на сайті http://science.lpnu.ua/cee-2019. 

Попередньо необхідно зареєструватись на сайті. 

 

Збір для іноземних учасників 150 € і включає: 

• Участь та друковані матеріали 

• Проживання 

• Святкова вечеря 

Збір для українських учасників 2500 ₴ та включає: 

• Участь та друковані матеріали 

• проживання 

• Святкова вечеря 
 

Реквізити: 

 

Для іноземних учасників: 

Lviv Polytechnic National University 

Bandera Street., 12 

79013 

Ukraine 

Bank: 

JOINT STOCK COMPANY `THE STATE EXPORT-

IMPORT BANK OF UKRAINE` 

Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str. 

S.W.I.F.T. : EXBSUAUX 

Acc. № 26005000028040 

IBAN: UA943223130000026005000028040 

When paying, please indicate the title of the conference and 

the name of participant. 

 

For ukrainian participants: 

Одержувач:  НУ «Львівська політехніка» 

ЄДРПОУ:      02071010 

Р/рахунок:     31254250101057 

Банк:               ДКС України 

МФО:              810172 

Призначення платежу: назва конференції, П.І.П. учасника 

Для отримання детальнішої інформації про оплату 

звертайтеся: conference.ibid.nulp@gmail.com 

ХVII Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми будівництва та 

інженерії довкілля» Львів-Кошіце-Жешув 

відбудеться у Львові, Україна, 11-13 вересня 2019 

року. 

Конференція адресована широкому колу наукових 

працівників, керівників органів державного 

управління та підприємств-виробників, 

викладачів та фахівців у сфері будівництва та 

інженерії довкілля. Конференція проводиться з 

метою обміну досвідом та ознайомленням з 

актуальними проблемами досліджень у сфері 

цивільної та екологічної інженерії. 

Особливу увагу буде приділено останнім 

досягненням та актуальним питанням ефективних 

методів розрахунку, ресурсозберігаючих 

технологій та використанню прогресивних 

матеріалів у будівництві та інженерії довкілля. 

 Створення та оптимізація конструкцій 

 Аспекти роботи конструкцій 

та їх моделювання 

 Розширені методи аналізу 

 Експериментальні випробування 

та чисельне моделювання 

 Нормативні документи у будівництві, 

зокрема Eurocodes та інші національні 

та регіональні стандарти 

 Інженерія автомобільних доріг та мостів 

 Сучасні архітектурні та конструктивні 

рішення 

 Інноваційні матеріали та вироби 

 Довговічність і експлуатація, виробництво 

і монтаж 

 Відновлювані джерела енергії 

 Стійкість у будівництві 

 Теплогазопостачання та водопостачання 

 Вентиляція та кондиціонування 

 Екологічні та енергозберігаючі технології 

 Сучасні технології очищення та обробки 

води 

 Захист водних екосистем 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Інститут будівництва та інженерії довкілля 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голова: 

Юрій Бобало – ректор Національного університету  
«Львівська політехніка», д.т.н., професор, Україна; 

 

Заступники: 
Зіновій Бліхарський - директор Інституту 

будівництва та інженерії довкілля Національного 

університету «Львівська політехніка», д.т.н., 

професор, Україна; 
Христина Соболь - декан Інституту будівництва та 

інженерії довкілля Національного університету 

«Львівська політехніка», д.т.н., професор, Україна; 
Пьотр Кошельнік - декан факультету цивільної та 

екологічної інженерії Жешовського технологічного 

університету, доктор фіз.-мат. наук, професор, 
Польща; 

Петер Месарош - декан факультету будівництва 

технічного університету м. Кошице, доцент, 

Словаччина. 
Вінсент Квочак – професор, будівельний факультет 

Технічного університету Кошице, Словаччина.  

 

Члени Оргкомітету 
Орест Возняк - декан Інституту будівництва та 
інженерії довкілля НУ «Львівська політехніка», д.т.н., 

доцент, Україна; 

Петро Холод - декан Інституту будівництва та 
інженерії довкілля НУ «Львівська політехніка», к.т.н., 

доцент, Україна; 

Василь Желих - завідувач кафедри 

теплогазопостачання та вентиляції НУ «Львівська 
політехніка», д.т.н., професор, Україна 

Христина Миронюк - доцент кафедри 

теплогазопостачання та вентиляції НУ «Львівська 
політехніка», к.т.н., Україна 
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