
ЗАЯВКА 

на участь у науково-практичній  конференції, 

присвяченій Всесвітньому дню води 

 

Прізвище_________________________________________ 

Ім’я______________________________________________ 

По-батькові_______________________________________ 

Науковий ступінь__________________________________ 

Вчене звання______________________________________ 

Посада___________________________________________ 

Назва установи (організації, закладу)_________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Назва секції______________________________________ 

Назва доповіді____________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Форма участі (очна, заочна)_________________________ 

Адреса для листування_____________________________ 

_________________________________________________ 

Е-mail:___________________________________________ 

Тел./факс_________________________________________ 

Тел. моб.:_________________________________________ 

 

Прошу забронювати____місць в готелі  

з «___» березня 2015 р. по «___» березня 2015 р. 

 

Для попередньої реєстрації учасників заповнену заявку 

необхідно надіслати на е-mail: water2015@ukr.net 

до 11 березня 2015 р. включно. 

 
АДРЕСА  ОРГКОМІТЕТУ: 

Інститут водних проблем і меліорації НААН (ІВПіМ) 

вул. Васильківська, 37, 

м. Київ, 

03022 

E-mail: water2015@ukr.net 

 

Для участі у конференції на адресу Оргкомітету 

до 11 березня 2015 р. необхідно надіслати такі 

документи: 

- заповнену заявку (зразок додається); 

- файл із матеріалами на e-mail: 

   water2015@ukr.net 

 

 

 

Конференція відбудеться 20 березня 2015 року  
в Інституті водних проблем і меліорації НААН 

за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 37 
 

 

Транспортне  сполучення: 

1) від центрального залізничного вокзалу 

маршрутним таксі № 458 до зупинки 

«Амурська площа» або метрополітеном до 

станції «Васильківська»; 

від центрального автовокзалу 

метрополітеном до станції «Васильківська». 
 

 

Для  довідок: 

http://www.igim.org.ua 

044-257-40-30 

Шатковський Андрій Петрович 

+38 (050) 444-74-01 

Семенко Лариса Олександрівна 

+38 (066) 120-27-15 

+38 (097) 552-98-01 

МІНІСТЕРСТВО  ЕКОЛОГІЇ  ТА  ПРИРОДНИХ  

РЕСУРСІВ  УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНЕ  АГЕНТСТВО  ВОДНИХ 

РЕСУРСІВ  УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  АГРАРНИХ  НАУК 

ІНСТИТУТ  ВОДНИХ  ПРОБЛЕМ  І  МЕЛІОРАЦІЇ 
 

 
 

Науково-практична 

конференція 

присвячена 

Всесвітньому  дню  води 

(тематика 2015 року – 

«Вода  і  сталий  розвиток») 
 

20 березня 2015 р. 
 

 

м. Київ 

mailto:water2015@ukr.net
mailto:water2015@ukr.net
mailto:water2015@ukr.net
http://www.igim.org.ua/


ШАНОВНІ  КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-

практичної конференції, присвяченій Всесвітньому дню 
води (World Water Day). Конференція відбудеться 
20 березня в Інституті водних проблем і меліорації НААН 
за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 37. 

Мета конференції – актуалізувати і привернути увагу 
спільноти до проблем раціонального використання та 
охорони водних ресурсів, меліорації земель, як передумови 
продуктивної економіки і соціального добробуту людей. 

 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ: 
Курикін С.І. – голова комітету, заступник Міністра екології та 

природних ресурсів України. 

Чунарьов О.В. – співголова комітету, в.о. Голови Державного 

агентства водних ресурсів України, к.геогр.н. 

Гадзало Я.М. – співголова комітету, Президент НААН, 

д.с.-г.н., проф., академік НААН. 

Ромащенко М.І. – співголова комітету, директор Інституту 

водних проблем і меліорації, д.т.н., проф., академік НААН. 

Балюк С.А. – директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії ім. О.Н. Соколовського» НААН, д.с.-г.н., проф., 

академік НААН. 

Бондар О.І. – ректор Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління, д.б.н., проф., чл.-кор. НАН. 

Вишневський В.І. – професор кафедри країнознавства і туризму 

Національного авіаційного університету, д.геогр.н., проф. 

Вожегова Р.А. – директор Інституту зрошуваного землеробства 

НААН, д.с.-г.н., проф. 

Гончарук В.В. – директор Інституту колоїдної хімії та хімії води 

ім. А.В. Думанського НАН, д.х.н., проф., академік НАН. 

Гриценко А.В. – директор Українського НДІ екологічних 

проблем Мінприроди, д.геогр.н., проф. 

Пилипенко Л.А. – в.о. академіка-секретаря Відділення 

землеробства, меліорації та механізації НААН, д.б.н. 

Лисюк О.Г. – начальник управління водних ресурсів та 

координації діяльності територіальних органів Держводагентства 

України. 

Осадчий В.І. – директор Українського гідрометеорологічного 

інституту МНС та НАН, д.геогр.н., проф., чл.-кор. НАН. 

Романенко В.Д. – директор Інституту гідробіології НАН 

України, д.б.н., проф., академік НАН. 

Мошинський В.С. – ректор Національного університету водного 

господарства та природокористування, д.с.-г.н., проф. 

Тимочко Т.В. – голова Всеукраїнської екологічної ліги. 

Ткач В.П. – директор Українського НДІ лісового 

господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, 

д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН. 

Фурдичко О.І. – директор Інституту агроекології і 

природокористування, д.т.н., проф., академік НААН 

Хвесик М.А. – директор ДУ «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН», д.е.н., 

проф., академік НААН. 

Хільчевський В.К. – завідувач кафедри гідрології та 

гідроекології Київського національного університету 

ім. Т.Г. Шевченка, д.геогр.н., проф. 

Хоружий П.Д. – гол.н.с. відділу використання та охорони 

вод Інституту водних проблем і меліорації НААН, д.т.н., 

проф. 

Яцик А.В. – директор Українського НДІ водо-

господарсько-екологічних проблем, д.т.н., проф., 

академік НААН. 

ТЕМАТИКА  КОНФЕРЕНЦІЇ: 

- вода  і  сталий  розвиток (загальна); 

- стан забезпечення і використання водних 

ресурсів; 

- управління водними ресурсами; 

- еколого-економічна складова водних ресурсів; 

- охорона водних ресурсів; 

- моніторинг водних ресурсів і меліорованих 

земель; 

- водопостачання і водовідведення; 

- захист територій і населених пунктів від 

шкідливої дії вод; 

- зрошувальні та осушувальні меліорації; 

- еколого-економічна складова меліорацій. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Початок реєстрації о 9

00
. 

Початок роботи о 10
00

. 
Заплановано проведення пленарного та 

секційних засідань з питань водного господарства 
та меліорації земель. 

 
ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ  МАТЕРІАЛІВ  

КОНФЕРЕНЦІЇ 
Обсяг тез не повинен перевищувати 2 повні 

сторінки, включаючи рисунки і таблиці. 
Матеріали повинні бути підготовлені за 

допомогою редактора MS Word. Аркуш формату 
А4.  

Поля: ліве – 3 см, праве, нижнє, верхнє – 2 см.  
Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 

1,5 пт. 
Тези доповідей повинні містити: індекс УДК у 

лівому верхньому куті; заголовок – великими 
літерами, вирівнювання – по центру; прізвище 
автора (авторів) – виділені напівжирним шрифтом, 
вирівнювання – по правому краю, прізвище 
доповідача необхідно підкреслити; назву установи, 
місто та e-mail доповідача. 

 
ВИДАННЯ  МАТЕРІАЛІВ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
Надіслані тези доповідей буде надруковано у 

Збірнику матеріалів Міжнародної науково-
практичної конференції. 

Найбільш змістовні доповіді, за рішенням 
науково-організаційного комітету конференції, 
буде опубліковано у міжвідомчому тематичному 
науковому збірнику «Меліорація і водне 
господарство», який є фаховим виданням із 
технічних та сільськогосподарських наук за 
спеціальністю 06.01.02 «сільськогосподарські 
меліорації». 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти 
тези доповідей, які не відповідають вимогам або 
тематиці конференції. 

 
Участь  у  конференції  безкоштовна. 

 

 

Пересилання збірника матеріалів конференції 

заочним учасникам не передбачено. 

 


