
Умови участі у нараді 
1. До 10-го лютого 2007 р. надіслати тексти доповідей (тез) 

електронною поштою за однією з адрес:  
grekov@nbu.gov.ua;  
itc-nasu@ukr.net;  
krasovskiy@hotbox.ru. 

2. До 10-го лютого 2007 р. бажаючим прийняти участь у нараді без 
надання тез слід надіслати заявку у Секретаріат за адресою:  
61085, м. Харків 85, вул. Астрономічна 24, ПСФ ДНВЦ „ПРИРОДА”,  
або зателефонувати у Секретаріат:  
8(044)2458797,  
8(057)7199425,  
8(0322)797086,  
8(050)8773521; 

3. Заїзд і реєстрація учасників 19 лютого 2007 р. у головному корпусі 
пансіонату “Бойківщина” – 2 поверх. 

4. Проїзд до станції Славське:  
З Києва – поїзд № 81 відправлення – 18:10  
 прибуття до Славського – 7:05.  
Зі Львова – електричка на Мукачево – 7:15,  
 або маршрутне таксі до Славського  
 з головного залізничного вокзалу біля 5 та 12-ої години. 

5. З вокзалу Славського до пансіонату “Бойківщина” приватним таксі у 
напрямку спортивної бази “Політехнік”. 

6. Початок роботи наради  20.02.2007 р. о 16 годині в актовому залі 
пансіонату “Бойківщина”. 

 
Оплата 

Сума оргвнеску складає 100 грн. за кожного учасника (інформаційне 
та технічне забезпечення, участь у урочистому прийомі Оргкомітетом). 

Оргвнесок по безготівковому розрахунку оплачують за наступними 
реквізитами: р/р 2600512000455 в ХФ АКБ Правекс-банку, МФО 350493, 
Код ОКПО 24667660; підстава – за участь у нараді. Готівкою – при прибутті. 

Проживання, проїзд, харчування оплачується учасниками самостійно 
(90 грн. за добу проживання, 3-х разове харчування – 45 грн. за добу). 

Національне космічне агентство України 
Львівська обласна державна адміністрація 

Західний науковий центр НАН України і МОН України 
Інститут проблем національної безпеки при РНБО України 

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ 
Державний науково-виробничий центр “ПРИРОДА” НКАУ 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “ХАІ” 
Національний лісотехнічний університет України 
Львівський державний аграрний університет 

ТОВ “Земляни” 
ЗАТ „ЕСОММ” 

НВП „Екомедсервіс” 
 
 

5-міжрегіональна нарада 
 

Можливості ДЗЗ/ГІС - технологій картографічного 
забезпечення управління екологічною безпекою і 

природокористуванням в регіонах України  
 
 

(19-23 лютого 2007 р.) 
 
 

Львівська область, Сколівський район, 
смт Славське, пансіонат “Бойківщина” 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
 
 
 

Львів-Київ-Харків – 2007 



Організаційний комітет: 
Співголови: 
Копка П.Н. заступник директора ІПНБ. 
Стефанишин І.М. заступник голови Львівської облдержадміністрації 
Трофимчук О.М. заступник директора ІТКГІП 
 
Члени оргкомітету: 
Буравльов Є.П. завідуючий відділом ІПНБ, к.т.н. 
Волох К.Ф. нач. відділу НКАУ 
Волошкіна О.С. гол. наук. співробітник ІПНБ, д. т. н.  
Горб О.І. директор Навігаційного геодезичного центру 
Готинян В.С. директор ДНВЦ «ПРИРОДА» к.г.-м.н.  
Греков Л.Д. завідуючий відділом ІПНБ, к.ф.-м.н. 
Зинюк О.Д. директор Західного наукового центру НАНУ і МОНУ, к.т.н. 
Зінкін В.Ф. нач. управління КДА 
Зорін С.В. директор НВП „ЕКОМЕДСЕРВІС” 
Ілюшко В.М. декан ХАІ, д.т.н., професор 
Красовський Г.Я. гол. наук. співробітник ІПНБ, д.т.н., професор 
Криницький Г.Т. проректор з наукової роботи НЛТУ України, д.с.-г.н. 
Серединін Є.С. президент ЗАТ „ЕСОММ” 
Ступень М.Г. декан ЛДАУ, д.е.н., професор 
Суходубов О.І. президент ТОВ „ЗЕМЛЯНИ” 
 

Секретаріат конференції: 
Керівник Зотова Л.В. т. 8(044)2458797 
Вчений секретар Слободян В.І. т. 8(057)7199425 
Член секретаріату Шевченко Г.С. т. 8(0322)797086, 8(050)8773521 
 
 
Всі довідки з технічних питань участі у нараді можна отримати у 
Секретаріаті. 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас прийняти участь у 5-й міжрегіональній нараді з 

питань впровадження в обласних структурах управління екологічною 
безпекою, охороною довкілля і використання відновлюваних природних 
ресурсів сучасних технологій дистанційного зондування Землі та 
геоінформаційних систем. 

Під час роботи наради буде працювати виставка нових видань 
науково-технічної літератури, ГІС-проектів картографічного забезпечення 
управлінь обласних держадміністрацій. Учасники наради зможуть заслухати 
доповіді і прийняти участь в засіданнях “круглих столів” з наступних 
питань: 
– інформативність сучасних матеріалів космічних зйомок територій 

областей для інвентаризації їх природних ресурсів; 
– практичний досвід моніторингу надзвичайних ситуацій;   
– перспективи практичного використання можливостей безпілотних 

літальних апаратів для моніторингу геодинамічних процесів уздовж трас 
нафто-, газогонів; 

– практичний досвід використання ГІС- і GPS-технологій в управлінні 
землекористуванням. 

 
Матеріали наради 

Тексти доповідей або їх тез надсилаються в комп’ютерному наборі 
українською або російською мовами в форматі А4, шрифт Times New 
Roman, кегль 10, інтервал 1, поле з усіх сторін – 20 мм, абзацний відступ – 5 
знаків, назва тез та прізвища авторів друкуються напівжирними літерами 
розміром 12 та вирівнюються по центру.  

Схема формування текстів надається нижче: 
Моніторинг  лісових екосистем по космічних знімках 

Карпов А.М. 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ) 

(e-mail: pot_anton@mail.ru) 
 

Проблемі моніторингу лісових екосистем приділяється …і т.д.………………. 
 
Повні тексти актуальних доповідей або їх тез, після відбору 
Оргкомітетом, будуть включені до сайтів організаторів. Їх адреси будуть 
надані авторам електронною поштою. 


