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«Новітні науково-технічні рішення в харчовій промисловості»

v
.
НІ

науково-тех

м1жнародна

підприємств харчової та пере

НУХТ (м. Львів, Україна).

нічна конференція «Новіт-

Ефективність харчової про

в

мисловості залежить від сиро

робної галузі, перспективні тех
нології при виробництві харчо

від

винної бази та місця споживан

вих продукпв.

.

.

р1шення

науково-техючю

промисловості»

харчовій
булася

2-3

березня

року в

2015

ня

готової продукції,

природ

З доповідями виступали такі

Тишкевич

м. Львові в Будинку вчених.

них умов та науково-технічного

науковці:

Організаторами та учасника
ми конференції були:

прогресу. Новітні наукові роз

(Варшава, Польща), Анджей Ба
рига (Лєшно, Польща), І.М. Бор
дун (Львів), М . З . Паска (Львів),
В.Г. Мирончук (Київ), І.О. Мар
тинюк (Львів), Ю. Моісеєнко

розвитку харчової галу
з1
го

агропромислово

та

перспективних

Під час конференції (З бе
резня 2015 року) на базі Львів

споживача

ського технікуму м'ясної та мо

безпечення

якісним

та

безпечним

промисловості

ського господарства м.

та

сіль

Варша

ви, Польща ;

(Харків) та багато інших.

кація ринків, шляхи за

диверсифі

технологій,

- інститут біотехнології хар

впрова

комплексу,

дження

чової

проблеми

найгостріші

робки,

-г-~n.•

Станіслав

лочної

продуктом,

нального

способи зменшення мі
кробіологічного забруд
виробничого

нення

середови

Націо

промисловості

екологічно

харчо

університету

вих технологій відбувся круглий
стіл на тему : «Актуальні питан
ня в м'ясо-молочній галузі та в

ща підприємств харчової про
мисловості - основні питання,

ресторанному господарстві». Де
було

сучасні

обговорено

про

учасниками

блеми м'ясної, молочної олійно
жирової галузей, питання безпе

цюнального університету вете

Міжнародної науково-техніч
ної конференції «Новітні науко
во-технічні рішення в харчовій

також налагоджено пену сшвп-

ринарної медицини та біотех

промисловостш.

рацю з варшавським Інститутом

які

- факультет харчових техно
л?гій та екології Львівського на

розглядалися

V

ки і якості харчової продукції, а

нологій імені С.З . Гжицького,

біотехнології харчової

Україна ;

-

.

.

промисловосп та сшь

Національного уншерсите

ського господарства.

Спілкування

ту харчових технологій м. Київ,

Україна ;

фесіоналів

- . ~нститут

продовольчих ре

потуж

є

стимулом

ним

про
щодо

академії

пошуків наукових ідей

аграрних наук Укр аїни (м. Київ ,

та їх практичного вті

Укр аїна) ;

лення у виробництво.

сурсш

Національної

- ДУ «Інститут медицини

Львів

праці » Академії медичних наук

понувати

Україн и , м. Київ;

ше для усіх конферен

-

кафедри екологічної бе з пе

ки та

природоохоронної діяль

но сті НУ «Львівська політехні
ка>> м_. Львів, Україна ;

Зі

вступним

пила директор

Роксоляна

словом

ПП

висту

«Гігієнікс»

Чапов

Богданівна

ш~енерно -технічні праців 

ська. На конференції обговорю

та

вались європейські норми та ви-

переробн ої промисловості Укра

моги до якосп продукпв харчу-

ни ки

ш дпри ємств

х арчової

їни та Польщі ;

пров ідн і спеціалісти та на
уковці, які займаються питання
ми серти ф і кації, ст ан дартиз ації,
без пеки харчових продуктів та

-

проведення

фі зико- хімічн их та

мікробіологі чних анал і зі в в хар
човій промисловості ;

-

Львівський тех нікум м' яс

ної та молочної промисло вості

.

.

може

запро

найголовні

цій - вільний час після
них. Історичний центр, Опер~ та
філармонія, кав'ярні, близьюсть
гірських курортів

-

усе це допо

може відпочити після напруже

ної роботи та закріпити нові ді
лові знайомства у невимушеній
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