ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
У ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ СЕМІНАРІ
“Методи підвищення ресурсу міських
інженерних інфраструктур”
Прізвище_______________________________________
Ім’я ___________________________________________
По батькові____________________________________
Науковий ступінь _______________________________
Вчене звання ___________________________________
Назва організації / установи (повна)________________
_______________________________________________
Країна_________________________________________
Поштова адреса________________________________
Телефон____________факс _______________________
E-mail_________________________________________
Назва доповіді__________________________________
Форма участі __________________________________
(доповідь, повідомлення, стендова доповідь)

_______________________________________________
Необхідне технічне забезпечення___________________
_______________________________________________
Сплата внеску (платіжне доручення чи квитанція)
_______________________________________________
_______________________________________________
Потреба в готелі________________________________
Дата _________________ Підпис_________________

Адреса Оргкомітету семінару:
Харківський національний університет
будівництва та архітектури:
вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002 Україна
Оргкомітет Всеукраїнського науковопрактичного семінару “Методи підвищення ресурсу
міських інженерних інфраструктур”
Оргкомітет
буде
вдячний
Вам
за
розповсюдження даної інформації серед Ваших
колег, зацікавлених взяти участь у семінарі.
Телефони для довідок: fax (057) 7000-240
(057) 7000-240 Гончаренко Дмитро Федорович
E-mail: gonch@kstuca.kharkov.ua, nis_kstuca@ukr.net
(057) 7000-651 Жмурук Любов Миколаївна

Організаційний внесок
Організаційний внесок з кожного
учасника складає 250 грн. Внесок покриває
витрати, пов’язані з друком програми,
запрошення, об’яви, тез доповідей.
Вимоги до оформлення тез: MS Word;
формат – A4; шрифт – Times New Roman;
кегль 14; всі поля – 20 мм; абзац – 1,25; без
переносів; максимальний обсяг – 2 стор.
Окрім тез учасники семінару можуть
опублікувати додатково статтю (7-12 стор.) у
«Науковому віснику будівництва», умови
публікації в якому є на офіційному сайті
видавництва (www.vestnik-construction.com.ua).
Витрати на проживання та харчування
сплачуються самостійно.
Порядок оплати
Організаційний внесок перерахувати:
ХОТВАБУ ОКПО 23327689 МФО 300346
р/р UA 033003460000026000023010301
в АТ „Альфа-Банк” у м. Київ
з обов’язковою вказівкою: за участь у ІХ
Всеукраїнському
науково-практичному
семінарі “Методи підвищення ресурсу міських
інженерних інфраструктур”, а також П.І.Б.
учасника. Платіжне доручення чи квитанція
обов’язково надсилається до оргкомітету із
заявкою на участь.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ
ім. А.М. ПІДГОРНОГО
ДЕРЖАВНИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
“МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ МІСЬКИХ
ІНЖЕНЕРНИХ ІНФРАСТРУКТУР”
присвячений 90-річчю ХНУБА

Тези семінару, оформлені згідно вимог,
можна надіслати на електронну адресу:

tezy_resurs@ukr.net
ХАРКІВ – ЖОВТЕНЬ 2020

Оргкомітет семінару

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
ІХ Всеукраїнського науково-практичного
семінару «Методи підвищення ресурсу
міських інженерних інфраструктур», який
присвячений
90-річчю
ХНУБА
та
відбудеться 20-21 жовтня 2020 р.
На семінарі планується робота секцій:
1. сучасні
споруди
і
технології
водовідведення та водопостачання;
2. методи оцінювання стану інженерних
мереж;
3. методи ремонту і відновлення мереж
водовідведення та водопостачання;
4. проблеми екологічної безпеки міських
інженерних
інфраструктур
при
експлуатації та подовженні ресурсу;
5. техногенні та природні аварії і
катастрофи в системі інженерної
інфраструктури, їх прогноз і управління
ризиком;
6. методи ремонту і відновлення міських
підземних газопроводів і тепломереж.
Робочі мови семінару:
-

Українська;

-

Російська;

-

Англійська.

Форма участі – дистанційна.

Череднік Димитрій Леонідович – доц., к.т.н.,
ректор Харківського національного університету
будівництва та архітектури, голова оргкомітету;
Гончаренко Дмитро Федорович – проф., д.т.н.,
проректор
з
науково-педагогічної
роботи
Харківського
національного
університету
будівництва
та
архітектури,
співголова
оргкомітету;
Андрєєв Сергій Юрійович – к.т.н., генеральний
директор КП «Харківські теплові мережі»;
Біляєв Микола Миколайович - проф., д.т.н., зав.
кафедрою Дніпропетровського національного
університету ім. В. Лазаряна;
Бодік Ігор – д.т.н., зав. кафедрою Словацького
технологічного
університету,
м. Братислава,
Словацька республіка;
Вевелер Хайнріх – генеральний менеджер фірми
«Вестфалія-Сепаратор», Німеччина;
Єжи Збігнєв Піотровськи - проф., д.т.н.,
Свентокшинський
технічний
університет
(м. Кельце, Польща);
Епоян Степан Михайлович – проф., д.т.н., зав.
кафедрою
Харківського
національного
університету будівництва та архітектури;
Жук Віталій Миколайович – начальник
Харківського регіонального управління водних
ресурсів;
Коваленко Олександр Миколайович – к.т.н.,
доц., перший заступник ген. директора КП
«Харківводоканал»;
Ковальчук Віктор Анатолійович – проф., д.т.н.,
національний університет водного господарства та
природокористування;
Кравчук Андрій Михайлович – проф., д.т.н., зав.
кафедрою Київського національного університету
будівництва і архітектури;
Малолєпші Ян – проф., д.т.н., Гірничометалургійна академія, м. Краків, Польща;

Мацевитий Юрій Михайлович – проф., д.т.н.,
академік НАН України, директор Інституту проблем
машинобудування НАН України, м. Харків;
Нос Міхал – директор міжнародного відділу
компанії «ASIO», м. Брно, Чеська республіка;
Олійник Олександр Якович - проф., д.т.н., членкореспондент НАН України, нач. відділу Інституту
гідромеханіки НАН України;
Панов Віталій Володимирович – генеральний
директор КП «Харківводоканал»;
Прогульний Віктор Йосипович - проф., д.т.н., зав.
кафедрою Одеської державної академії будівництва
та архітектури;
Редько Олександр Федорович – проф., д.т.н., зав.
кафедрою
Харківського
національного
університету будівництва та архітектури;
Соколов Віктор Артемович – к.т.н., директор ДП
«Український державний головний науководослідний і виробничий інститут інженернотехнічних і екологічних вишукувань», м. Харків;
Сокольник Володимир Іванович – к.т.н., доц.,
декан Запорізької державної інженерної академії;
Тарадай Олександр Михайлович - проф., д.т.н.,
голова ради директорів Міжгалузевої регіональної
корпорації «Теплоенергія»;
Фаренюк Геннадій Григорович – с.н.с., д.т.н.,
директор
Державного
науково-дослідного
інституту будівельних конструкцій, м. Київ;
Юрченко Валентина Олександрівна - проф.,
д.т.н., зав. кафедрою Харківського національного
університету будівництва та архітектури.
Календар семінару
Прийом заявок на участь
у семінарі, доповідей та
організаційних внесків

- до 07.10.2020 р.

Формування програми
семінару

- до 11.10.2020 р.

Робота семінару

- 20-21.10.2020р.

