
 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОКОМФОРТ» 

 
Відкриття конференції                           11 жовтня 
актова зала головного корпусу Національного університету 
«Львівська політехніка», м. Львів, вул. Степана Бандери, 12. 

Секційні засідання                                  11 - 12 жовтня 
ІІ навчальний корпус Національного університету «Львівська 
політехніка», м. Львів, вул. Карпінського, 6.  
Усі подані матеріали будуть оцінюватись членами Програмного 
Комітету. 
Представлення доповідей буде відбуватися усно під час 
секційних засідань конференції. Матеріали будуть опубліковані 
у віснику Національного університету «Львівська політехніка» 
«Теорія і практика будівництва».  

Робочі мови конференції:  
Усні доповіді та письмові матеріали виконуються англійською 
або українською мовами. 

Регламент роботи: 
Доповідь на пленарному засіданні  – до 15 хв. 
Доповідь на секційних засіданнях   – до 10 хв. 

Ключові дати: 
 до 01.05.2016 подати тези та реєстраційну форму; 
 до 01.08.2016 подати повний текст статті; 
 до 01.10.2016 подати презентацію доповіді; 
 до 01.10.2016 оплатити організаційний внесок; 
 11.10.2016 - 12.10.2016 проведення конференції. 
Проживання учасників конференції та урочиста вечеря 

проходитимуть у навчально-оздоровчому таборі «Політехнік-4»,    
с. Зозулі, вул. Перемоги, 1 (75 км від м. Львів).  
12 жовтня бажаючі можуть прийняти участь в екскурсійному 
турі «Золоте кільце Львівщини». 

 

Організаційний внесок 
Оплата організаційного внеску за участь у конференції 
може здійснюватися перерахунком в банку або під час 
реєстрації на конференцію.  
 

 Оплата в 
гривнях 

Участь у конференції 500 
Заочна участь у конференції 250 
Представлення рекламного стенду 1000 

 

Оплата організаційного внеску здійснюється за 
банківськими реквізитами: 
Одержувач коштів: НУ «Львівська політехніка» 
ЄДПРОУ: 02071010 
Розрахунковий рахунок: 31254250101057 
Банк: ДКС України 
МФО: 820172 
Призначення платежу: «Прізвище, ім’я, по батькові, 
оргвнесок за участь у конференції «ЕкоКомфорт» 
 
Організаційний внесок включає в себе оплату за участь у 
роботі конференції, отримання повного комплекту 
матеріалів, зокрема програми та збірника матеріалів 
конференції, сертифікат учасника конференції, вхід на 
технічні виставки конференції, загально-організаційні 
витрати. 
Проживання, харчування, участь в урочистій вечері та 
екскурсійний тур не входять в організаційний внесок. 
  
 

Адреса організаційного комітету: 
Національний університет «Львівська політехніка», 

інститут будівництва та інженерії довкілля, 
кафедра теплогазопостачання та вентиляції 

вул. Карпінського, 6, 
м. Львів-13, 79013, Україна 

tel./fax: +38 (032) 258 27 05 / +38 (032) 258 26 50 
Email: tgv_nulp@ukr.net , o.savchenko@i.ua 

Web page: http://science.lp.edu.ua/ecocomfort 

Національний університет «Львівська політехніка» 
Інститут будівництва та інженерії довкілля  

Кафедра теплогазопостачання та вентиляції 

                                       
 

запрошують Вас взяти участь у 
 

МІЖНАРОДНІЙ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕКОКОМФОРТ» 

 
 

 
 

присвяченій 55-річчю 
спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»  

 
 

 
 
 

Україна, Львів, 11-12 жовтня 2016 року 
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ  
Голова 
Зіновій Бліхарський                              Україна 

Заступник голови 
Василь Желих                                      Україна 
Члени програмного комітету 
Анджей Осядач                                    Польща 
Андрій Редько                                      Україна 
Вадим Корбут                                       Україна  
Вінцент Квочак                                     Словаччина  
Володимир Довгалюк                          Україна 
Володимир Лабай                                Україна  
Володимир Чернюк                              Україна  
Георгій Ратушняк                                  Україна 
Ендріус Юреліоніс                                Литва 
Євген Харченко                                    Україна 
Єжи Антоні Журанський                      Польща 
Зузана Вранайова                               Словаччина 
Малгожата Улевич                              Польща 
Микола Кізєєв                                      Україна 
Мирослав Саницький                          Україна 
Наталія Фіалко                                     Україна 
Олександр Голишев                            Україна 
Олександр Редько                               Україна 
Петро Холод                                        Україна 
Пйотр Ліс                                              Польща 
Сергій Солодкий                                  Україна 
Хендрік Волл                                        Естонія  
Христина Соболь                                Україна 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Голова 
Василь Желих 

Заступник голови 
Орест Возняк 

Відповідальний секретар 
Олена Савченко   

Члени організаційного комітету 
Надія Сподинюк  
Юрій Юркевич  
Степан Шаповал  
Юрій Фурдас  
 

Конференція присвячена теоретичним і практичним 
аспектам проблем впровадження енергоощадних 
технологій у системах життєзабезпечення будівель та 
інженерних споруд. 
 
 
Тематика конференції: 
 енергоефективні будівельні матеріали; 
 енергоощадні конструкції будівель та 

інженерних споруд; 
 сучасні інженерні методи реалізації концепції 

«пасивний будинок»; 
 ресурсозберігаючі технології систем 

забезпечення мікроклімату;  
 нетрадиційні джерела енергії; 
 використання вторинних та 

низькопотенційних джерел енергії; 
 теплогенеруючі установки; 
 енергетичний аудит та сертифікація, 

термомодернізація  будинків; 
 охорона довкілля в будівництві; 
 раціональне використання паливно-

енергетичних ресурсів; 
 комбіновані системи теплозабезпечення 

будівель та інженерних споруд.  
 
 
 
Партнерам та спонсорам 
 
Участь у Міжнародній науково-технічній конференції 
«ЕкоКомфорт» дозволить Вам представити новітні 
розробки та технології систем життєзабезпечення 
будівель та інженерних споруд. Вам буде надана 
можливість виступити з доповідями перед аудиторією 
учасників, продемонструвати свою продукцію та 
презентувати діяльність на рекламних стендах, 
розмістити рекламу в друкованих матеріалах 
конференції. Умови партнерської участі 
обговорюються окремо. Довідки можна отримати в 
оргкомітеті конференції.  

Реєстраційна форма 
Прізвище: ……………………………………………………………………………. 
Ім’я: …………………………………………………………………………………… 
Вчене звання: ………………………………………………………………………. 
Науковий ступінь: ………………………………………………………………….. 
Посада: ……………………………………………………………………………… 
Організація: ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………...………………………. 
Адреса для кореспонденції:………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Тел./факс: ………............................................................................................. 
е-mail: ............................................................................................................... 

 
Я зацікавлений у : 
 участь у конференції; 
 спонсорство конференції; 
 усна доповідь; 
 опублікування статті у збірнику; 
 доповідь за рекламними матеріалами; 
 представлення продукції фірми; 
 представлення рекламного стенду; 
 проживання під час конференції; 
 участь в урочистій вечері; 
 участь в екскурсійному турі. 

 
 
Орієнтовна назва статті: …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Автори: ………………………………………..………………….…………………. 
………………………………………………………………………………………… 
 
Дата …………………………………… Підпис …………………………….......... 
 
 
 
Авторам публікацій пропонується подати 1 сторінку (200-300 слів) тез роботи англійською або 
українською мовою. Реєстраційну форму та анотацію необхідно надіслати в електронному вигляді 
електронною поштою в Оргкомітет до 01.05.2016. У анотації статті, будь ласка, напишіть прізвища 
та імена авторів, вчене звання та науковий ступінь, назву організації, контактну електронну адресу. 
Оргкомітет підтвердить отримання матеріалів конференції електронним листом. 

 


