
1. IBAN: UA468201720313221004201008829 – оплата за послуги у сфері наукової та 

науково-технічної діяльності. 

Оплати фізичними особами за участь у науковій конференції 

Отримувач: Тернопільський національний технічний університет імені Івана 

Пулюя (ТНТУ ім. І. Пулюя). 

Код ЄДРПОУ отримувача: 05408102 

Банк отримувача Державна казначейська служба України в м. Київ (ДКСУ в 

м. Київ) 

IBAN: UA468201720313221004201008829 

Призначення: Оплата за участь у науковій конференції (назва конференції) ПІП 

особи (повністю) номер телефону (вказати). 

Обов’язкові поля для оплати он-лайн: 

 Прізвище ім’я по батькові платника (повністю) 

 Назва конференції (з випадаючого списку): 

1. MZ2022 - VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування 

механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних 

систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» 

2. VC2022 - ІІ Міжнародна наукова конференція «Воєнні конфлікти та 

техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки» 

3. SHP2022 - Cтан і перспективи харчової науки і промисловості 

4. PMO2022 - Процеси, машини та обладнання агропромислового 

виробництва: проблеми теорії та практики 

5. ICBuTS 2022 - ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, 

діджиталізація та інновації) 

6. FMZ2022 - ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Формування 

механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних 

систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» 

7. ITTAP – 2022 - Інформаційні технології: теоретичні та прикладні 

проблеми 

8. RS2022 - ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, 

методологія, організація обліку та оподаткування» 

9. CE2022 - III Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 

та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку 

суспільства» 

10. МММTES_2022 - Математичні методи та моделі технічних і економічних 

систем 

11. SVS2022 - ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті 

почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України 

М.Г.Ч умаченка: «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу в 

трансформаційному суспільстві» 

12. NPP2022 - «Науково-прикладні проблеми технологій та обладнання 

сучасного машинобудування», присвяченої 50-річчю створення кафедри 

конструювання верстатів, інструментів та машин і пам’яті її першого 

завідувача професора С.А.Дубиняка 

13. STUD_2022 - V Міжнародна студентська науково-технічна конференція 

«Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання» 

14. MДСМК_2022 - Міжнародна науково-технічна конференція «Міцність і 

довговічність сучасних матеріалів та конструкцій» (присвяченя 70-річчю 

від дня народження член-кореспондента НАН України, професора Яснія 

Петра Володимировича). 

 Номер телефону 

 

PC
Підсвічування


