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В рубриці "Семінари і форуми" Ви можете ознайомитися з
результатами роботи ІХ загальноукраїнського семінару
"Енергозбереження в комунальній та промисловій
теплоенергетиці", щ о пройшов 8-9 вересня в м.Херсон (стор.7)
та проведенням семінару-наради регіональних партнерів
системи "УКРІНТЕРМ" 13-14 жовтня 2006 р. в м.Біла Церква
(стор.8)
В рубриці "Наука" читач має можливість знайти багато корисного
та цікавого в науково-популярних статтях:
Санітарно-технічний факультет Київського національного
університету будівництва та архітектури - потужний науководослідницький центр (стор.9)
Розрахунок та конструювання димових каналів і труб /
М.В.Степанов, М.П.Сенчук/ (стор.11)
Ефективність використання інжекційних пальників низького
тиску в сучасних автономних опалювальних
теплогенераторах /М.П.Сенчук, А.І.Рудницький,
О.М.Скляренко, О.О.Вишегородська/ (стор.14)
Аналіз деяких чинників, які впливають на ефективність
магнітної протинакипної обробки води /С.Й.Епштейн,
А.Н.Орлов, В.М.Пуль/ (стор.17)
Постачання споживачам зрідженого газу від геотермальних
установок /П.М.Єнін, М.В.Степанов/ (стор.20)
Порівняльний аналіз впливу різних механізмів переносу
тепла і маси на термодинаміку пласта /Г.М.Кононенко/
(стор.23)
Повітророзподілення з використанням криволінійного
настилання /В.Б.Довгалюк, В.О. Мілейковський/ (стор.25)
Енерго- та екологоефективні технології видалення димових
газів з використанням баштових градирень /В.П.Корбут,
М.Ю.Іщ енко/ (стор.28)
"Практична сторінка" познайомить читача зі статтею
М.Б.Чумаєвського та К.М.Чумаєвського "Магнитні активатори води
(гідромультиполі) - в системах підготовки води" (стор.30)
В рубриці "Політика галузі":
Витяги з протоколу наради з питання підготовки житловокомунального господарства до роботи в осінньо-зимовий
період 2006-2007 рр. (стор.31)
Щодо визначення розміру плати за видачу технічних умов
при відключенні від мереж централізованого опалення і
гарячого водопостачання і влаштування індивідуальної
(автономної) системи теплопостачання (стор.31)
Удосконалення роботи Мінбуду з питань щ одо інженерного
обладнання будинків і споруд (стор.32)
Порядок погодження та супроводу документів щ одо
експерементального проектування і будівництва об'єктів
житлово-громадського призначення (стор.32)
"Закордонний досвід" представляє статтю Синіши Щепановича
про установки виробництва фірми ROBUR (Італія) "Опалення
повітря газом у великих приміщ еннях" (стор.35)
В "Інформації з регіонів" Ви ознайомитесь з досвідом
реконструкції системи опалення великого промислового

підприємства /Малащ енко А.І./ (стор.37) та в статті В.М.Пуль та
Ю.В.Гуманенко "Оцінка попиту на котельне обладнання середньої
потужності виробництва "УКРІНТЕРМ" у Харківському регіоні"
(стор.38) отримаєте цікаву інформацію щ одо маркетингового та
фінансового дослідження ринку будівництва та опалювального
обладнання у конкретному регіоні.

