Контактні телефони:
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ХV Міжнародної науково-практичної
конференції
“Екологічна безпека: проблеми і шляхи
вирішення”,
яка відбудеться 9 – 13 вересня 2019 р.
на базі НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ УСТАНОВИ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ»
(УКРНДІЕП),
м. Харків, Україна
До участі в конференції запрошуються
представники міністерств і відомств, вчені та
спеціалісти академічних та галузевих науководослідних і проектних інститутів, вищих
навчальних закладів, керівники підприємств
різних форм власності, організацій МОЗ,
представники
департаментів
екоресурсів
обласних та міських державних адміністрацій
та екологічних інспекцій, управлінь з питань
надзвичайних ситуацій, органів державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування
і громадських організацій.
Адреса оргкомітету конференції:
61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6,
УКРНДІЕП
Тел./ факс (057)702-16-01,
e-mail: nti.usriep@gmail.com
Cайт: www.niiep.kharkov.ua

Цапко Наталія Сергіївна
(057) 702-16-01

організаційні
питання

Цапко Наталія Сергіївна
(057) 702-16-01
(067) 422-08-17
Гладкова Вікторія Володимирівна
(097) 683-60-72

формування
збірника статей
конференції

Тематика конференції:
Секція 1. Регіональні екологічні проблеми
Секція 2. Радіоекологічна безпека
Секція 3. Охорона та раціональне
використання водних ресурсів
Секція 4. Переробка промислових
та побутових відходів
Секція 5. Моніторинг та засоби контролю
стану навколишнього
природного середовища
Секція 6. Охорона атмосферного повітря
Секція 7. Екологічно чисті енергозберігаючі
технології
До початку конференції буде видано
збірник статей конференції.

Вимоги до оформлення:
Статті обсягом до 5 сторінок для опублікування
в збірнику приймаються у вигляді файлу по E-mail:

nti.usriep@gmail.com
з відміткою «На конференцію»).

Ім’я файлу (англійськими буквами) повинно співпадати
з прізвищем першого автора (наприклад, SAVENKO.DOC).
Текст повинен бути набраний українською або російською
мовою у редакторі MS Word версії не нижче 6,0. Формат
аркуша – А 4. Орієнтація сторінок – книжна. Поля:
зверху – 2 см, знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 2 см.
Шрифт – Times New Roman; розмір –12. Міжрядковий
інтервал–1; абзац – 1,25 см. Кожен рисунок, схема, карта
виконується як згрупований об’єкт, при переміщенні або
зміні розмірів якого всі його компоненти (текстові підписи,
стрілки та ін.) зберігають взаємне розташування. Розмір
рисунків і таблиць не повинен перевищувати розміру
текстового поля; мінімальний шрифт – 10. Стаття
закінчується переліком використаної літератури.
Обов’язкова вимога: повний об’єм сторінок.
Оформлення:
а) зліва – УДК (прописними буквами, звичайним шрифтом);
б) через 1 інтервал – ПІБ авторів (прізвище, ініціали)
(жирним шрифтом), вчений ступінь, вчене звання
(звичайним шрифтом);
в) наступний рядок – організація (повна назва), місто,
країна (звичайним шрифтом);
г) через 1 інтервал – НАЗВА МАТЕРІАЛУ (прописними
буквами, жирним шрифтом);
д) через 1 інтервал – текст статті;
е) через 1 інтервал – перелік використаної літератури
(Література:) (жирним шрифтом).
Зразок оформлення статті
УДК 628.16: 620.17.3
Савенко А. В., канд. техн. наук
Науково-дослідна установа «Український науководослідний інститут екологічних проблем», м. Харків,
Україна
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ,
ОЦІНКИ ВПЛИВІВ ДІЮЧИХ ОБ’ЄКТІВ НА
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
(Далі з абзацу – текст статті)
Технічне супроводження (проектор та комп’ютер) буде
надано.
Регламент: доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.;
на секції – до 15 хв.; повідомлення – до 5 хв.

Для своєчасного формування програми та
видання збірника статей конференції необхідно
до 15 липня 2019 р. надіслати до оргкомітету:
─ заявку (згідно з формою) на участь
у конференції можна відправити електронною
поштою, факсом або поштою.
─ доповідь у вигляді статті
(згідно з вказаними вимогами до оформлення);
─ квитанцію про оплату за участь у
конференції.
Статті, що надіслано після вказаної дати,
або такі, в яких зазначені вимоги
не дотримано, публікуватися не будуть.

Організаційний внесок включає оплату
участі у конференції, отримання
програми і збірника статей конференції,
кава-брейків.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Проїзд, оплату проживання
і харчування учасники конференції
здійснюють самостійно.
Грошові перекази приймаються
до 1 вересня 2019 р.
з обов’язковою відміткою організації
платника “За участь у конференції” з
зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові
учасника.

Реквізити для оплати:
Р/р 31256228109625
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 01018083
Банк платника: Державна казначейська
служба України, м. Київ
ІПН 010180820307
У призначеннях платежу вказувати
код доходу 25010100
Одержувач: УКРНДІЕП
вул. Бакуліна, 6, м. Харків, 61166

ДУ «ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА НАН УКРАЇНИ»
ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ»

ХV Міжнародна
науково-практична конференція

Увага! Статті друкуються в
авторській редакції.
Організаційний внесок учасників
конференції складає 420 грн
(разом із ПДВ).

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ
ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

У рамках конференції буде проведено
конкурс на кращу наукову доповідь
прочитану молодими ученими.
ЗАЇЗД ТА РЕЄСТРАЦІЯ
Заїзд учасників та реєстрація – 9* вересня
м. Харків.
При реєстрації треба мати:
копію платіжного доручення та свідоцтво
платника ПДВ.

Відкриття конференції
– 10 вересня о 10 годині
Від’їзд учасників
– 13 вересня

Екологічна безпека: проблеми
і шляхи вирішення
(9 – 13 вересня 2019 р.)
м. Харків,
Україна

Це інформаційне повідомлення
є запрошенням на конференцію

Харків
2019

