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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
На базі Запорізької державної інженерної академії 9-10 грудня 2010 р. відбудеться VI
Всеукраїнська науково-практична конференція на тему:

-

«Охорона навколишнього середовища промислових регіонів
як умова сталого розвитку України»
На конференції планується обговорення наступних питань:
охорона повітряного басейну;
охорона водного басейну;
утилізація і рекуперація вторинних сировинних та енергетичних ресурсів;
радіоекологічна безпека;
екологічний менеджмент, екологічний аудит, оцінка екологічних ризиків та управління
природоохоронною діяльністю промислових регіонів.

До участі в конференції запрошуються представники міністерств і відомств, вчені та
спеціалісти академічних та галузевих науково-дослідних і проектних інститутів, вищих навчальних
закладів, керівники підприємств різних форм власності, санітарно-епідеміологічних організацій,
представники обласних та міських органів управління охорони навколишнього природного
середовища, екологічних інспекцій, управлінь з питань надзвичайних ситуацій, органів державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування і громадських організацій.
Просимо надсилати заявки за поданим нижче зразком.
Вимоги до оформлення статей: обсягом до 5 повних сторінок формату А4. У правому
верхньому куту вказати УДК, шрифтом Times New Roman, 14 пт , далі через 1 інтервал ПІП, вчена
ступінь, звання та назва організації авторів. Далі через інтервал прописними літерами шрифтом Times
New Roman, напівжирний 14 пт – назва докладу. Після назви через інтервал – текст доповіді шрифтом
Times New Roman, 14 пт. Поля: зправа, зліва, зверху – 20 мм, знизу – 25 мм. Графічний матеріал та
рисунки некольорові в форматі JPEG. Робочі мови конференції: українська, російська.
Друкований екземпляр та дискету зі статтями надсилати до 26 листопада 2010 р. за адресою:
69006, м.Запоріжжя, пр.Леніна, 226, або електронною поштою e-mail: ecokonf@gmail.com.
Статті будуть опубліковані до початку конференції.
Зразок оформлення:

УДК 504.064.36
Кожемякин Г.Б., к.т.н., доцент, Ярошенко Е.М., м.н.с.
Запорожская государственная инженерная академия
ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Мониторинг окружающей природной среды проводится с целью определения источников и
факторов ухудшения экологической обстановки и разработки обоснованной программы
неотложных мер по стабилизации и снижению степени экологического неблагополучия на
наблюдаемой территории.
З питань бронювання номерів, на час проведення конференції, звертатися за вказаними
номерами: т. (0612)33-25-56, 39-96-65 (готель «Інтурист-Запоріжжя»), т. (0612)33-04-45 (готель
«Дніпро»)
Щодо участі у конференції звертатися по телефону: т.ф. (061) 223-85-00, 223-82-70
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