
З А Я В К А 

на участь у ІІ міжнародному екологічному 

форумі «Зелена економіка. Зелені інвестиції. 

Зелений туризм» 

Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________ 

___________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання________________ 

___________________________________________ 

Місце роботи (навчання)_____________________ 

___________________________________________ 

Посада_____________________________________ 

Планую виступати на: 

□ Конференції «Стратегія «зеленого» розвитку в 

умовах глобальної інтеграції» 

□ Конференції «Екологічні ризики – виклики 

економіці» 

□ круглому столі «Розвиток туризму у 

Чорноморському регіоні» 

□ на пленарному засіданні (до 10 хв.); 

□ тільки публікація тез 

Назва доповіді ______________________________ 

___________________________________________ 

Коротка анотація та ключові слова (на 

українській, російській, англійській мовах) 

Чи є потреба в мультимедійному проекторі: 
□ так; 

□ ні. 

Про необхідність бронювання  житла повідомити 

до 08 вересня. Вартість проживання від 250 грн. 

за добу 

□ так; 

□ ні. 

Координати для зв’язку: 

Поштова адреса _____________________________ 

Службовий телефон_________________________ 

E-mail_____________________________________ 

 

ПРОГРАМА  ІІ  МІЖНАРОДНОГО 

ЕКОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ  

25 вересня 2014 року 

08.00-10.00 - реєстрація учасників 

10.00-12.45 - відкриття форуму, пленарне 

засідання, робота конференції «Стратегія 

«зеленого» розвитку в умовах глобальної 

інтеграції» 

12.45-13.00 - кава-брейк  

13.00-14.00 - продовження конференції  

«Стратегія «зеленого» розвитку в умовах 

глобальної інтеграції» 

14.00-15.00 - обідня перерва 

15.00-17.30 - конференція «Екологічні ризики – 

виклики економіці» 

18.00 - дружня вечеря  
26 вересня 2014 року 

10.00-11.45 - круглий стіл «Розвиток туризму у 

Чорноморському регіоні»   
11.45-12.00 - кава-брейк 

12.00-13.00 - робота конференції «Екологічні 

ризики – виклики економіці» 
підсумкове засідання, закриття форуму 

13.00-14.00- обідня перерва 

14.00-17.00 - науково-пізнавальна  програма 

 

Адреса оргкомітету: ІПРЕЕД НАН України, вул. 

Французький бул., 29, м. Одеса, 65044, корпус І, 

каб. 24-25, Служба вченого секретаря 

Телефон для довідок: (048)776-00-14 

E-mail: work_tp@ukr.net;  iprei@odessa.ukrtel.net 

Для участі в конференції необхідно надіслати: 

1) заявку (за вказаною формою); 

2) копію квитанції про сплату оргвнеску; 

3) електронний варіант тез та заявки (ім’я файлу 

повинно відповідати прізвищу автора) за 

електронною адресою: work_tp@ukr.net; 
iprei@odessa.ukrtel.net, або за поштовою адресою: 

ІПРЕЕД НАН України, вул. Французький бул., 29, 

м. Одеса, 65044. 

   

ПРОГРАМА ООН З НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА (ЮНЕП)  

ДЕРЖАВНА ВИЩА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА 

ШКОЛА  

ІМ. КС. БРОНІСЛАВА МАРКЕВИЧА В 
ЯРОСЛАВІ 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА 

ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
НАН УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНОЇ 

ДIЯЛЬНОСТI ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
IНТЕГРАЦIЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 

 
 

ІІ Міжнародний екологічний форум 

«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА. 

ЗЕЛЕНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 

ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ» 
 

Інформаційне повідомлення 
 

25-26 вересня 2014 р. 

Одеса 2014 
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ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ! 

Запрошуємо вас взяти участь у ІІ 

Міжнародному екологічному форумі «Зелена 

економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм», 

який відбудеться 25-26 вересня 2014 року в м. 

Одеса (Будинок прийомів, провулок 

Санаторний, 7). 

В рамках форуму плануються наступні 

заходи: 

 Міжнародна науково-практична 

конференція «Стратегія «зеленого» розвитку в 

умовах глобальної інтеграції» 

 Міжнародна науково-практична 

конференція «Екологічні ризики – виклики 

економіці» 

 Круглий стіл «Розвиток туризму у 

Чорноморському регіоні»   

 Презентації діяльності неурядових 

організацій з питань «зеленої» економіки 

 Конкурс дитячого малюнка «”Зелене” 

майбутнє» 

На міжнародний форум запрошуються 

науковці, аспіранти, представники органів 

державної влади та місцевого 

самоврядування, науково-дослідних,  

проектних організацій, комерційних фірм та 

інших організацій, чия діяльність має 

відношення до тематики конференції. 

Робочі мови конференції – українська, 

російська, англійська. 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ФОРУМУ 

Усі учасники форуму будуть забезпечені 

збірником тез відповідних конференцій до 

початку Форуму.  

 

 

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. До публікації приймаються наукові праці, 

які не друкувалися раніше. 

2. Обсяг повні 2 сторінки А5, надруковані з 

використанням текстового редактору 

Microsoft Word. Поля: верхнє – 15 мм, нижнє 

– 15мм, ліве – 15 і праве – 20 мм, інтервал – 

одинарний, перший рядок абзацу – відступ 5 

мм. Слова друкуються без переносів. Шрифт 

– Times New Roman. Всі нетекстові об’єкти 

створюються вбудованими засобами Word. 

Формули – за допомогою редактора Microsoft 

Equation 3.0. 

3. Рукопис повинен бути оформленим із 

дотриманням вищезазначених вимог та 

ретельно перевіреним. Доповіді, що 

оформлені без дотримання вимог, будуть 

включені до програми конференції, але не 

будуть опубліковані. 

 

Зразок оформлення 
НАЗВА 

(шрифт №11, великі літери, напівжирні 

вирівнювання по центру) 

Ініціали, прізвище, вчені звання авторів 

(шрифт №11, курсив, напівжирний 

вирівнювання по центру) 

Назва навчального закладу, місто 

(шрифт №11, вирівнювання по центру) 

Текст тез (шрифт №11, вирівнювання по 

ширині) 

Таблиця 1 – Назва таблиці (шрифт №10, 

курсив) 

Рисунок 1 – Назва рисунка (шрифт №10, 

курсив) 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (шрифт №10, великі 

літери, напівжирні, вирівнювання по лівому 

краю). 

Оргкомітет залишає за собою право 

відбору та редагування рукописів наукових 

праць. 

Кінцевий термін подання заявки та тез – 

8 вересня 2014р. 

Оргвнесок для часткового відшкодування 

витрат на проведення конференції становить: 

50 грн. з ПДВ (включаючи публікацію та 

розсилку тез, каву-брейк).  

Оргвнесок необхідно сплатити до 10 вересня 

2014 року за наступними реквізитами: 

ІПРЕЕД НАН України, р/р 31259201108274 в 

банку ГУДКСУ у Одеській обл., МФО 

828011, код по ЄДРПОУ  05539991. 

Відповідальні для зв’язку: 

 
Галушкіна Тетяна 

Павлівна 

 
т.(048)700-91-75 

work_tp@ukr.net 

д.е.н., проф., Заслужений 

економіст України, 

завідувач сектору 

прикладних проблем 

екологізації економіки 

регіону ІПРЕЕД НАН 

України 

Хумарова Ніна 

Іпполитівна 

 
т.(048)722-66-74 

iprei@odessa.ukrtel.net 

д.е.н., с.н.с., старший 

науковий співробітник 

відділу економічного 

регулювання 

природокористування, 

вчений секретар ІПРЕЕД 

НАН України 

Карпенко Ольга 

Олексіївна  

т.(096)604-75-20 

ecology.ok@ukr.net 

н.с. сектору прикладних 

проблем екологізації 

економіки регіону ІПРЕЕД 

НАН України 

Чекаємо на Вас!   
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