
 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конференції 

“Ресурси природних вод  Карпатського 

регіону” 

23-24 травня 2019 р. 

 

(надсилати до 30 квітня 2019 р.) 

 

Прізвище: ______________________________  

Ім’я:  __________________________________  

По батькові: ____________________________  

Посада: ________________________________  

Науковий ступінь, звання: ________________  

 _______________________________________  

Назва організації ________________________  

 _______________________________________  

Поштова адреса: ________________________  

 _______________________________________  

Тел: ___________________________________  

Факс: __________________________________  

Е-mail: _________________________________  

Назва доповіді __________________________  

 _______________________________________  

 _______________________________________  

Бронювання місць у готелі _________чоловік 

з_________________до __________________. 

 

 Усна доповідь 

 Стендова доповідь 

 Участь без доповіді 

 

 

Мова конференції: 

українська, російська, англійська 

 

ПУБЛІКАЦІЯ 

Матеріали конференції будуть опубліковані у 

збірнику наукових статей. 

Матеріали приймаються в електронному вигляді  

на адресу omukha6@gmail.com обсягом не більше  

4-х сторінок тексту в MS Word 2003 формату А4, 

включно з рисунками. 
Назва файлу повинна відповідати прізвищу 

першого автора (наприклад, Корнейчук.doc) 

Термін подання матеріалів до 30 квітня  2019 р. 

 

Вимоги до оформлення матеріалу 

Текст бажано розмістити на цілому числі сторінок. 

Необхідно встановити наступні параметри 

форматування документу: 

– шрифт Times New Roman, кегль 12, стиль – 

звичайний (normal); 

–  поля: зверху і знизу – 2 см, ліворуч і праворуч – 

3 см; 

– міжрядковий інтервал мінімум 12 пт; 

– зверху по центру: а) НАЗВА ДОПОВІДІ 

(великими літерами жирним щрифтом), б) нижче – 

ініціали та прізвища авторів (жирним курсивом), 

в) нижче – назва організації й місто (курсивом); 

– нижче через інтервал англійською мовою 

друкуються: а) НАЗВА ДОПОВІДІ (у верхньому 

регістрі, жирним шрифтом); б) нижче – ініціали і 

прізвища авторів (жирним курсивом); в) нижче – 

назва організації (курсивом); г) нижче, через 

інтервал – резюме (не більше 10 стрічок); 

– нижче, через інтервал, друкують основний 

текст; 

– посилання на літературні джерела, патенти тощо 

наводять у тексті в квадратних дужках. Відразу за 

текстом, через інтервал, наводять перелік посилань 

(курсивом) за встановленим в Україні стандартом. 
Організатори не несуть відповідальності за 

інформацію, що публікується, однак залишають за 

собою право редагування. 
 

 

 

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ І ГЕОХІМІЇ ГОРЮЧИХ 

КОПАЛИН НАН УКРАЇНИ  

 

КОРПОРАЦІЯ «ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ»  

 

АСОЦІАЦІЯ “УКРГІДРОЕНЕРГО” 

 

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І 

ПІДПРИЄМЦІВ 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

 
XVIII МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

РРЕЕССУУРРССИИ    ППРРИИРРООДДННИИХХ    ВВООДД  

ККААРРППААТТССЬЬККООГГОО    РРЕЕГГІІООННУУ  
 

/Проблеми охорони та раціонального 

використання/ 

 

 

 

 

23-24 травня 2019 р. 

 м. Львів 

 

 

mailto:omukha6@gmail.com


Програмний  комітет 

Голова  оргкомітету 

Наталія Чухрай 

 

Україна 

Заступник голови 

Зеновій Знак 

Мирослав Мальований 

Володимир Чернюк 

 

Україна 

Україна 

Україна 

  

Члени програмного комітету: 

 
  

Оксана Бамбура 

Олег Гвоздевич 

Оксана Денис 

Україна 

Україна 

Україна 

Володимир Жук Україна 

Ігор Кульчицький-Жигайло 

Евген Іванов 

Україна 

Україна 

Наталія Козій Швеція 

Олександр Карамушка Україна 

Теодор  Лупашку Молдова 

Мирослав Павлюк Україна 

Людмила Савчук Україна 

Генрік Собчук Польща 

Василь Срібний  Україна 

Андрій Михнович Україна 

Богдан Матолич Україна 

Михайло Наконечний  Україна 
Костянтин Орловський  Україна 
Володимир  Погребенник Україна 
  

 

Організаційнийи комітет 

Голова  

Зеновій Знак   

Заступник голови  

Орест Муха  

  

Члени організаційного комітету:  
Роман Мних  

Оксана Курилець  

 

    

 

 

  
 

Мета конференції 

Розгляд проблем раціонального використання й 

охорони природних вод Карпатського регіону, 

України та Європи та кооперація інтелектуально-

фахового потенціалу задля вирішення цих питань. 
 

Тематика конференції 

- Ресурси природних вод та їх екологічний стан   

- Гідротермальні та гідроенергетичні ресурси 

- Рекреаційно-бальнеологічний потенціал  

Карпатського регіону 

- Водопостачання та проблеми раціонального 

використання прісних вод 

- Сучасні методи і технології очищення та 

утилізації стічних вод 

- Сучасні технології питної води 

- Сучасні методи водопідготовки для 

промислових виробництв 

- Проблеми охорони транскордонних водних 

басейнів 

- Інтеграція досліджень природних вод до  

пріоритетів Європейського Союзу 

 

Адреса організаційного комітету 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Кафедра хімії і технології неорганічних речовин 

Кафедра екології та збалансованого 

природокористування 

Тел.: 032 258-21-72. кафедра.ХТНР: 

Тел:  032 258-24-53  кафедра ЕЗП 

 

 

Контактна інформація: 

Орест Муха, НУ «Львівська політехніка», 

моб. (095) 833-34-62; (097) 114-21-72,  

е-mail: omukha6@gmail.com 

 

Адреса проведення конференції: 
 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

м. Львів,  вул.. Степана Бандери,  12, 

головний корпус, ауд.217 

(проїзд від залізничного вокзалу: 

трамвай  № 1) 

 

23-24 травня 2019 р. 

 
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ :           9-00 год. 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ :       10-00 год. 

 

ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

 

Вартість участі у конференції становить 240 грн., у 

т.ч. ПДВ 40 грн.  

Для студентів та аспірантів участь у конференції – 

150 грн. 
У вартість входять: організаційні витрати на 

проведення конференції та видання збірника 

наукових статей.  

 

Для юридичних осіб вказані внески необхідно 

перерахувати до 13 травня 2019 р. 

Реквізити для оплати: 

р/р 31254250101057, Банк ДКС  України 

МФО 820172,  ЄРДПОУ  02071010. 

 

Одержувач платежу – НУ «Львівська 

політехніка». 

Призначення платежу – за участь у конференції 

“Ресурси природних вод Карпатського регіону”.  

 

mailto:omukha6@gmail.com

