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Шановні колеги. 
Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародному інвестиційному форумі - 
виставці з енергоефективності та енергоощадності, який буде відбуватися у 

період (8 – 9) жовтня 2015р.  
У рамках форуму в приміщенні Торгово – розважального центру 

«ПОДОЛЯНИ», вул. Текстильна, 28ч,  будуть відбуватися: 
-  міжнародний інвестиційний форум; 
-  виставка егергоефективного та енергоощадного обладнання та пристроїв; 
-  науково – практичний семінар; 
-  круглі столи; 
-  консультаційний центр; 
-  майстер – класи; 
-  заключення договорів з потенційними замовниками. 
 
Додатки. 
1. Програма заходів. 
2. Вимоги до тез доповідей або доповідей. 
3. Реєстраційна карта учасника. 
4. Умови участі у форумі – виставці. 
 
 
Оргкомітет. 
 
 
 
 
 
 



 
Дотаток 1 

 
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 

 
День  Місце проведення Назва тематичного заходу  Відповідальні 
7 жовтня 
2015 

ТРЦ «Подоляни»  Завезення експонатів ТНТУ,  
науковий парк, 
ВУЗи, 
підприємства 

8 жовтня 
  
 900 - 1000 
 
1000 -  1040

 
1040 – 1300 

1300 – 1400 
1400 – 1600 

ТРЦ «Подоляни»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Науковий парк 
 
 

 
 
 - реєстрація учасників 
   кава-брейк 
 - обхід експозиції 
 - відкриття, пленарне засідання 
 - обід 
 - наукові доповіді 
-*майстер – класи 
-*відвідування заводу газового 
обладнання «Альфа-
Газпромкомплект» (за згодою) 
-  круглий стіл 
- робота консультаційного 
центру 
 

 

9 жовтня 
 
1000 -1030 
1000 -1300 
1300-1400 
1400-1600  

ТРЦ «Подоляни»  
 
 
 
 
 

науково-практична конференція 
 
кава - брейк 
наукові доповіді 
  обід 
науково-практичні доповіді 
*майстер – класи 
- екскурсія 

 

    
    

* уточнюються.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2 

 
 
Вимоги до презентації доповідей та наукових робіт: 
об’єм 10-15 слайдів у Microsoft Office PowerPoint.  
 
Вимоги до тез доповідей:  до (2-4) стр. формату А4, шрифтом Times New Roman, розмір 

14, інтервал 1,0, усі поля 2см. На початку тексту, зліва аркуша вказується індекс УДК, у 
наступному рядку (посередині аркуша), необхідно вказати ініціали та прізвище автора (-ів), 
нижче – курсивом – назву ВНЗ чи наукової установи, організації. Через інтервал жирним 
шрифтом, великими капітелями подається назва публікації. Через інтервал після назви з абзацу 
розміщується анотація доповіді (3-5 рядків, 12 кегль, напівжирний).З наступного рядка, з 
абзацного відступу починається основний текст тез доповіді. Список джерел та літератури 
(«Бібліографічні посилання») подається у кінці в алфавітному порядку (12 кегль). Посилання у 
тексті повинні мати вигляд [7, с.16], де перше число – порядковий номер позиції у списку 
джерел та літератури, а друге – номер сторінки чи архівного аркуша. Рукописи мають бути 
ретельно відредаговані відповідно до вимог державного стандарту, а посилання відповідно до 
нових вимог бібліографічного опису (Бюллетень ВАК України, №5, 2009рік). Ілюстровані 
матеріали (рисунки, схеми) додатково надаються окремими файлами у форматах: .tiff, .jpeg, 
.psd. Мова -  українська. 

Тези доповідей, статті та інформаційно-рекламний матеріал відправляти у електронному 
вигляді на  

E-mail: forum.energy2015@gmail.com 
у вигляді файлу в текстовому редакторі MS Word, де назвою файлу є прізвище автора. 
До електронного варіанту додається друкований варіант доповіді на папері формату А4, 

підписаний автором із згодою розміщення даного матеріалу у збірнику статей семінару. 
 
 
Фірмам – виробникам прохання направляти рекламно-інформаційний матеріал у 

електронному вигляді, формат листів А4, А5. 
 
Друковані матеріали (рекламні, інформативні, доповіді) надсилати за адресою:  
Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля», 
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001. 
 
Контактні телефони: 0352   425368,  

425369,  
050 8200156, 
096 2782578.  
 

Термін подання  матеріалів – включно до 1.10.2015 р.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 3 

 
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА - ЗАЯВКА УЧАСНИКА (ФІРМИ) (ЗАЯВКА) 

 
 
Відомості про учасника 
 
Фірма (підприємство, установа) ________________________________________ 
Керівник ___________________________________________________________ 
                                           (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
Учасник ____________________________________________________________ 
                                                (прізвище, ім’я,  по батькові) 

Науковий ступінь_________________ Вчене звання________________________ 
Посада______________________________________________________________ 
Наявність патентів/ заявок на винахід____________________________________ 
Наявність впроваджень________________________________________________ 
Адреса для листування________________________________________________ 
                                        ________________________________________________ 
Контактний тел._______________________________________________________ 
E-mail:_____________________________________________________________ 
Секція ______________________________________________________________ 
Назва доповіді_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Доповідач___________________________________________________________ 
Технічні засоби, необхідні для доповіді (мультимедійний проектор, комп’ютер, 

тощо)__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Форма участі____ (1 – участь у виставці, 2- доповідь на секційному засіданні,) 
 
Необхідність особистого запрошення (так, ні)_____________________________ 
Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно) (так, ні)____________ 
 
 Я підтверджую достовірність відомостей, представлених в наданій заявці, і 

орфографічну безпомилковість при її заповненні. 
 
Побажання_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 
 
 
«___»__________2015р.                               ________________________ 
Дата заповнення заявки                                  особистий підпис учасника 
 
 
 

 



Додаток 4 
 

УМОВИ УЧАСТІ У ФОРУМІ –ВИСТАВЦІ 
 

Вартість участі  – 2100 грн. 
Доповідь (тези) – 100 грн. 
Доповідь, тези (заочно) – 50 грн. 
*Відеоролик презентаційний (30…40) сек. – 300 грн. 
Розміщення інформації у каталозі – 180 грн./лист Ф А5 
Добровільний спонсорський внесок –  5000 грн. 
Участь у дружній вечері – 200 грн. 

 
*Демонстрація наданого відеоролика буде транслюватись у внутрішній мережі ТРЦ 

«ПОДОЛЯНИ» кожного дня. 
 
Тільки за умови сплати оргвнеску Ви отримаєте пакет інформаційних матеріалів, каталог 

виробників енергоощадного обладнання та послуг  у сфері енергозбереження. 
 
Умови участі у виставці: 
1.Торгово – розважальний центр «Подоляни»: 
Надається площа (2-10)м2 з підведеною електромережею 220V у приміщенні та  (10 – 

20)м2 на відкритій площадці перед входом у ТРЦ «ПОДОЛЯНИ» 
 
 
Прохання повідомити про участь до 25 вересня та оплатити вартість участі у 

виставці-форумі. 
 
 
Кошти направляти: 
Корпорація «Науковий  парк «Інноваційно – інвестиційний кластер Тернопілля»  

Розрахунковий рахунок:  
№ 26009000119898    АТ «Укрексімбанк» філія в м. Тернопіль 
МФО                 338879 
код ЄДРПОУ   37943879 
 
або оплачувати під час реєстрації. 

 
Корпорація є платником ПДВ. 
 
За додатковою інформацією звертайтесь: 
E-mail:  forum.energy2015@gmail.com 
              sciencepark.t@gmail.com 
 
Тел.: 0352 425368,  
                   425369,  
           050 8200156,  
           096 2782578 

 
 


