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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 7-го міжнародного конгресу «Сталий 

розвиток: Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване 

природокористування», в рамках якого буде проводитись робота таких семінарів: 

⮚ Семінар 1. Екологічні аспекти, збереження біорізноманіття, моніторинг, аудит, 

системний аналіз та оцінка ризику 

⮚ Семінар 2. Відновлювані та нетрадиційні джерела енергії 

⮚ Семінар 3. Інноваційні природоохоронні технології. Технології підвищення 

ефективності використання матеріалів, води та енергії 

⮚ Семінар 4. Освіта та виховання для сталого розвитку 

⮚ Семінар 5. Економіко-управлінський супровід розроблення, впровадження і 

комерціалізації екоінновацій у системі сталого розвитку 

⮚ Семінар 6. Розвиток екологічного туризму в аспекті сталого розвитку 

⮚ Семінар 7. Цивільна безпека в аспекті сталого розвитку 

До участі в конгресі запрошуються всі зареєстровані учасники конгресу, які направили 

доповіді, реєстраційну форму та оплатили оргвнесок. Учасник конгресу може бути 

автором не більше 3 тез в збірнику тез. 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

Реєстрація, подання тез доповідей у збірник тез, статті у матеріали конференції та 

скановану копію документу про сплату оргвнеску –  

до 01.10.2022 р. 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 

Реєстрація учасників конгресу в холі актового залу головного корпусу університету 

(вул. Ст. Бандери, 12) 

-   Початок ідентифікації                  12.10.2022 в 8-30 

-   Відкриття конгресу                       12.10.2022 в 10-00 

До Національного університету «Львівська політехніка» їхати: 

- від Залізничного вокзалу – трамвай №1, зупинка -«Політехнічний інститут»; 

- від аеропорту – тролейбус №9, зупинка «вулиця Ст. Бандери». 

Міжнародний конгрес буде відбуватися в змішаному режимі. За тиждень до 

проведення Конгресу всім учасникам, які планують виступити (дистанційна участь), буде 

розіслане посилання на захід. 

До початку конгресу планується опублікування тез конгресу, які будуть розміщенні 

на сайті конгресу. Окрім того планується видання колективної монографії з присвоєнням 

ISBN і DOI, в який можуть ввійти статті всіх учасників, які успішно пройшли 

рецензування. За результатами конгресу буде можливість за умови успішного 

рецензування провести публікацію у журналах Environmental Problems (фаховий, 

категорія В) Ecological Engineering and Environmental Technology (SCOPUS) або Journal 

of Ecological Engineering (SCOPUS, WOS), про що є домовленість з редакціями журналів. 

Вимоги до публікацій та умови їх подання, реєстраційна форма учасника розміщені на 

сайті конгресу. 

РЕЄСТРАЦІЯ 

Реєстрація на участь у конгресі є обов’язковою. Потрібно перейти за посиланням на 

реєстраційну картку в Google Forms: https://forms.gle/1YTTVCbNFL32tCVz6 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок для одного учасника конгресу складає 400 грн (очна форма 

участі) та 200 грн (дистанційна, заочна форма участі), який включає: 

● отримання інформаційних матеріалів (для очної участі); 

● опублікування матеріалу конгресу в тезах доповідей конгресу; 

● організаційні витрати оргкомітету; 

● опублікування статті в колективній монографії з присвоєнням ISBN і DOI; 

● опублікування статті в журналі Environmental Problems (фаховий, категорія В) 

Вартість оргвнеску не включає проживання у м. Львові, вартість харчування, вартість 

екскурсій, участь у дружній вечері, вартість публікації у журналах, включених в 

науковометричні бази даних. 

Оплата організаційного внеску повинна бути здійснена безготівковим платежем  

не раніше 01.09.2022 року але до 05.10.2022 року.  

 

ФОРМА ОПЛАТИ 

Платіж слід перерахувати на поточний рахунок отримувача з позначкою «За участь в 

конгресі»: Львівська обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги, р/р 

UA483003460000026004020324201 в АТ «АЛЬФА-БАНК»,  

МФО 300346, ЄДРПОУ 33964015. ПДВ не сплачується оскільки ЛОО ВЕЛ не є 

платником податку 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра екології та 

збалансованого природокористування вул. С.Бандери, 12, м. Львів 79013 , 8 корпус НУ 

"ЛП" 

тел. +38 050 371 47 01, +38 096 084 58 70 e-mail: eco.kongres@lpnu.ua 

Сайт конгресу: https://science.lpnu.ua/ecocongres 
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