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Польща у Львові;
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академії наук у м. Києві
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(Kwietniewski Marian, рrof. dr hab. inż., Head of Water
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– 1110 Inwestycje zrealizowane przez mpwik sp z o.o.
w lublinie przy udziale środków funduszu spójności
w latach 2007-2015 (Dadej Witold, Inż., Dyrektor
Inwestycji, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.)
– 1130 Water quality analysis in a selected rural water supply
system (Kowalska Beata, prof. PL, dr hab. inż., Katedra
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Inżynierii Środowiska Politechnika Lubelska)

1130

– 1200

00

20

1220

– 1240

1240

– 1300

Комбіновані
процеси інтегрованих технологій
очищення стічних вод із використанням сорбентів
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М.С., д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та
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університету "Львівська політехніка")
Wastewater management system of the brewing industry
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Inż., Dyrektor Inwestycji, Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.)
The analysis of a condition of exploited concrete sewage
manholes (Florek Mateusz, Mgr inż., SPEBK Managing
Director Association of Producers of Concrete Elements
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na odcieki ze składowisk odpadów (Czerwiński Jacek, dr
hab. inż., prof. PL, profesor PL, Instytut Inżynierii
Ochrony Środowiska, Zakład Zaawansowanych Technik
Utleniania, Politechnika Lubelska)
Technical solutions of water saving and impact this phenomenon on water and sewer networks maintenance
(Chudzicki Jarosław, Dr inż., Ph.D., Assistant Professor,
Vice-Dean for Academic Affairs)
Проблема питної води у світлі еволюції (за
професором Теодозієм Добжанським) (Гвоздяк П.І.,
професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики
НТУУ КПІ)
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стічних вод (Рильський О.Ф., д.б.н., проф., завідувач
кафедри загальної та прикладної екології і зоології
Запорізького національного університету)
Шляхи інтенсифікації біологічного очищення стічних
вод міст і промислових підприємств (Саблій Л.А.,
д.т.н., проф., професор кафедри екобіотехнології та
біоенергетики ФБТ НУУ «Київський політехнічний
інститут»)
Stormwater peak discharge prediction from urbanized
territories using the sector method: the influence of the
catchment's configuration (Жук В.М., к.т.н., доцент
кафедри гідравліки і сантехніки Національного
університету «Львівська політехніка», доцент, доктор
технічних наук)
Залежності для визначення коефіцієнта гідравлічного
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Сomparative analysis of the spiral hydrocyclone based on
numerical simulation (Maystruk V., Havryliv R.,
Maystruk I.)
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Kowalski Dariusz, prof. PL, dr hab. inż., Katedra Zaopatrzenia w Wodę i
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Мальований М.С., д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та
збалансованого природокористування Національного університету
"Львівська політехніка"
5 листопада 2015, четвер
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Россінський В.М. «Характер розділення мулової
суміші та водовіддача активного мулу в присутності
поверхнево-активних речовин»
Мокрий В.І «Інформаційні технології забезпечення
екологічної безпеки водопостачання та водоочистки»
Мацієвська О.О. «Стан розподільної водопровідної
мережі м. Львів та її вплив на якість питної води»
Поляков
В.Л.
«Плоскорадіальне
фільтрування
суспензії як альтернатива прямоточному»
Ткачук О.А., Шевчук О.В. «Математична модель
регулювання витрат дощових вод на інфільтраційних
майданчиках»
Чайка Ю.А., Чайка О.Г., Нагурський О.А., Іванова
О.В.,
Галамага
Р.В.
«Проблема
утилізації
відпрацьованого мулу на очисних спорудах ЛМКП
«Львівводоканал»
Бойченко С., Гаврилюк Р., Мовчан Н., Мовчан Я.,
Тарасова
О.,
Шаравара
В.,
Савченко
С.,
«Водопостачання
і водовідведення: виклики і
концепти відповідей (контекст змін клімату і
вичерпання водних ресурсів)»
Кава-перерва
Старчак В.Г., Цибуля С.Д., Буяльська Н.П., Вітюк
В.О. «Підвищення рівня екологічної безпеки систем
водовідведення»
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Kowalczuk W. «Іntensyfikacja biologicznego oczyszczania ścieków przemysłu spożywczego»
Нагорнюк О.М. «Про необхідність модернізації
очисних споруд стічних вод як фактор екологічної
безпеки україни»
Угненко Є.Б., Юрченко В.О., Сорочук Н.І.
«Рекомендації щодо підвищення ефективності
очистки поверхневих стічних вод на прилеглих до
автомобільних доріг територій»
Одуха М.С.,
Васильченко
В.Д.,
Жук
В.М.,
Вербовський О.В., Попадюк І.Ю. „перспективи
впровадження анаеробного зброджування осадів
стічних вод в україні на прикладі м. Львова»
Шандрович В.Т., Мальований М.С. «Дослідження
швидкості очищення стічних вод аерацією»
Цюра Н.Я., Кіндзера Д.П., Атаманюк В.М. «Сушіння
залізного купоросу з метою його використання як
коагулянту»
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Musz-Pomorska A., Skoczylas C. «Analysis of possibilities to improve
hydraulic conditions in selected water distribution system».
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sanitarnej w budynkach».
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Stępniewski W., Widomski M.K., Horn R. «Hydrophysical properties of
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Drewnowski J., Makinia J. «The application of mathematical modelling
and computer simulation in activated sludge systems».
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24. Гура Н.П, Ричак Н.Л. «Вплив поверхневого стоку з урбанізованої
території на вміст важких металів в системі «поверхневі води – донні
відклади».
25. Масікевич Ю.Г. «Проблеми екологічної безпеки системи
водовідведення чернівецької області».
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– 1400

Підбиття підсумків. Закриття конференції
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