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Робочі мови: англійська, українська  

Термін проведення: 21-24 червня 2021 року 

Місце проведення: Україна, Львів, Національний 
університет «Львівська політехніка» 

ISSN: 2664-1275 (Online) 

DOI: doi.org/10.23939/cte 

Формат проведення: онлайн 

Конференція відбудеться онлайн за допомогою MS Teams 

Секції конференції: 

• Комп`ютерне моделювання в хімічній технології та інженерії 
• Розвиток, енерго- та ресурсозбереження в хімічній та харчовій технологіях 
• Інноваційні технології в хімічній та харчовій промисловостях 
• Оптимізація біохімічних процесів та біоінженерія 
• Зелена хімія 
• Альтернативні та нетрадиційні джерела енергії 
• Екологія і сталий розвиток. Охорона навколишнього середовища 

Контрольні дати продовжено: 

• Подання реєстраційних заявок та тез доповідей – продовжено до 01 травня 2021 року 
• Повідомлення про прийом або відхилення поданих тез доповідей – продовжено до 15 травня 

2021 року 
• Оплата реєстраційного внеску зареєстрованими учасниками – продовжено до 29 травня 2021 

року 

Матеріали конференції будуть опубліковані онлайн у PDF-форматі. Збірник тез доповідей 
матиме ISSN-номер. Кожна стаття буде опублікована онлайн та матиме DOI. 

Всю додаткову інформацію Ви можете знайти на офіційному веб-сайті конференції: 

www.cte.org.ua 
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та інші – слідкуйте за оновленнями на сайті конференції www.cte.org.ua! 

 
Адреса організаційного комітету: Україна, Львів, пл.Св.Юра, 9/108, 9-й корпус Національного 

університету “Львівська політехніка”. Телефон: +380 32 258 26 57. Електронна пошта: 
cte.org.ua@gmail.com 

Слідкуйте на Facebook: www.facebook.com/cte.org.ua 
 


