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Формат 60×841/8. Папір офсетний. Друк на різографі. 

Умовн. друк. арк. 50,22. Обл.-вид. арк. 39,4.  
Наклад 100 прим. Зам. 152910. 

 

Видавець і виготівник: Видавництво Львівської політехніки 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р. 

 

вул. Ф. Колесси, 4, Львів, 79013 
тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136 

vlp.com.ua, ел. пошта: vmr@vlp.com.ua 

 




