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АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
КОНФЕРЕНЦІЇ:
Харківський
національний
університет
міського господарства імені О.М. Бекетова :
вул. Маршала Бажанова, 17
61002, м. Харків, Україна

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:
(057) 707-31-33(27)
факс (057) 706-45-38
E-mail:
kafedrambg@i.ua

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Міжнародної науково-практичної конференції
«Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)»
Голова:
Бабаєв В. М. – доктор наук з державного управління,
професор, академік Міжнародної інженерної академії,
лауреат Державної премії України в архітектурі, ректор
Харківського
національного
університету
міського
господарства імені О. М. Бекетова.
Заступники:
Рищенко Т. Д. – кандидат технічних наук, професор, декан
факультету Архітектури, дизайну та образотворчого
мистецтва ХНУГХ ім. О.М. Бекетова;
Семенов В.Т – кандидат
архітектури, професор,
завідуючий кафедри міського будівництва ХНУГХ ім. О.М.
Бекетова;
Рабінович М.С. – директор департаменту містобудування
та
архітектури
Харківської
обласної
державної
адміністрації, головний архітектор області;
Садовський О.М. – заступник харківського міського голови
з питань містобудування, архітектури та земельних
відносин.
Члени оргкомітету:
Петер Мюллер- член Правління та директор фонду
Ебергарда Шьока (Баден-Баден, Німеччина);
Торальф Вайзе – віце-президент фонду підтримки
будівельної галузі (Німеччина);
Осєтрін М.М.- кандидат технічних наук, професор кафедри
міського
будівництва
Київського
національного
університету Будівництва та архітектури;
Керш В.Я. - кандидат технічних наук, професор,
завідуючий кафедри міського будівництва і господарства
Одеської державної академії будівництва та архітектури;
Ткачук О.А.- доктор технічних наук, професор, завідуючий
кафедри
міського
будівництва
і
господарства
Національного університету водного господарства та
природокористування;
Капський Д.В. - доктор технічних наук, професор кафедри
організації автомобільних перевезень та дорожнього руху
Білоруського національного технічного університету;
Дудар І.М. – доктор технічних наук, професор, завідуючий
кафедрою містобудування та архітектури Вінницького
національного технічного університету.
Відповідальний секретар:
Завальний О.В. - кандидат технічних наук, доцент кафедри
міського будівництва ХНУГХ ім. О.М. Бекетова.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
БІЛОРУСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
УНІВЕРСИТЕТ НОВОЇ ГОРИЦІ (СЛОВЕНІЯ)
ФОНД ЕБЕРГАРДА ШЬОКА
(БАДЕН-БАДЕН, НІМЕЧЧИНА)
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

Сталий розвиток міст
(містобудівний аспект)

ХАРКІВ - 2017

Шановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у
роботі Міжнародної науково-практичної
конференції «Сталий розвиток міст
(містобудівний аспект)», що відбудеться
23-24 листопада 2017 р. у Харківському
національному
університеті
міського
господарства ім. О.М. Бекетова згідно
переліку проведення наукових конференцій
Міністерства освіти і науки України у
2017 році.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Пошук
вирішення
проблем,
пов’язаних з функціонуванням сучасного
міста та регіонів, впровадженням новітніх
рішень в практику міського будівництва та
господарства.
ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
НЕОБХІДНО:
Надіслати до 30 жовтня 2017 р. в
Оргкомітет:
 заявку на участь (за даною формою);
 тези доповідей в електронній версії;
 копію
квитанції
про
сплату
організаційного внеску.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:









ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
КОНФЕРЕНЦІЇ:
розвиток
сучасних
міст
та
агломерацій;
формування та розвиток рекреаційних
зон;
транспортна система і вуличномагістральна мережа міст;
особливості застосування сучасних
прийомів у містобудівній екології;
міський геоінформаційний простір;
геоінформаційне
забезпечення
просторово-планувальних рішень;
сучасні містобудівні та архітектурні
аспекти розвитку регіонів.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
українська, англійська, російська.
КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ:
Прийом заявок на участь
у конференції,
тез доповідей,
Реєстрація учасників
конференції

– до 30.10.2017 р.
-23.11.2017 р.
-24.11.2017р.

Робота конференції 24 листопада 2017 р.
З повагою та надією
на плідну співпрацю!
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповідей подаються в електронному
вигляді на електронну адресу організаційного
комітету, або на електронному носії особисто разом із
копією квитанції про сплату організаційного внеску.
Матеріали, які не відповідають пред'явленим
вимогам, Оргкомітетом до друку не приймаються.










матеріали друкуються на одній з робочих мов;
текстовий редактор MS Word (без використання
архіватора), Times New Roman 10 pt через 1.0
інтервали;
поля: верхнє й нижнє - 20 мм; ліве - 20 мм; праве
- 20 мм;
Заголовок друкується великими літерами від
поля;
через 2 інтервали - ініціали та прізвища авторів;
через 2 інтервали назва закладу (установи) і
міста;
ЧЕРЕЗ 2 інтервали - текст.
ФОРМАТ СТОРІНКИ - А-5
ОБСЯГ ДОПОВІДІ 2 СТОРІНКИ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

ВНЕСОК

складає 70 грн. з урахуванням ПДВ 20% , що
включає в себе друк та розсилку матеріалів
конференції.
Реквізити для оплати:
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Код ЄДРПОУ
02071151, р.р.31251217201001 ДКС України, МФО
820172
з поміткою ПІБ учасника та назва
конференції .

