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XІX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 
У XXI СТОЛІТТІ" 

26 - 28 вересня 2018 року, м. Київ, пр. Перемоги, 37 
 

Конференція присвячена: 
 100-річчю НАН України,  

120 – річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського 
та  100 – річчю факультету електроенерготехніки  

та автоматики  КПІ ім. Ігоря Сікорського  
 

Шановні колеги! 
 

  Оргкомітет конференції запрошує Вас взяти участь в XІX міжнародній науково-
практичній конференції "ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У 
XXI СТОЛІТТІ", яку заплановано провести  26-28 вересня 2018 року. 
 
Організатори: Представництво Польської академії наук в м. Києві, Державне агентство з ене-
ргоефективності та енергозбереження України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститут відновлю-
ваної енергетики НАН України, ДП «МНТЦ вітроенергетики НАН України», Кафедра 
ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при КПІ ім.  
Ігоря Сікорського та ННК «Інститут прикладного системного аналізу». 
 
Метою конференції є обговорення проблем  та перспектив розвитку використання відновлю-
ваних джерел енергії, електро - і теплопостачання за рахунок енергії сонця, вітру, біоенергети-
чних ресурсів, тепла землі і гідроенергетичних ресурсів, а також реалізації заходів для енерго-
ефективності та енергозбереження. 

 
На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими секціями: 

 Енергоефективність      Геотермальна енергетика 
 Комплексні системи з ВДЕ  Освітня діяльність 
 Вітроенергетика  Воднева енергетика 
 Сонячна енергетика  Енергетика довкілля (теплові насоси) 
 Енергія біомаси  Розумні мережі 
▪       Гідроенергетика  

 
Також просимо активно виступити спонсорами підтримки нашої конференції, при цьому з 

нашого боку ми забезпечимо розміщення  Вашої інформації та інформаційних матеріалів на 
інформаційних ресурсах  та в матеріалах конференції. 

 
Мова конференції: українська, англійська. 
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При Вашій  зацікавленості більш детальну інформацію щодо проведення конференції наді-
шлемо на Вашу електронну пошту додатковими  інформаційними листами та повідомленнями. 

 
На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими секціями: 
 Енергоефективність 
 Комплексні системи з ВДЕ 
 Вітроенергетика 
 Сонячна енергетика 
 Енергія біомаси 
 Гідроенергетика 

 Геотермальна енергетика 
 Освітня діяльність 
 Воднева енергетика 
 Енергетика довкілля (теплові насоси) 
 Розумні мережі 

 
Кінцеві терміни подачі тез доповідей до 30 червня 2018 року за адресою: 

tezy.ive@gmail.com   
Підтвердження Вашої участі у конференції, заповнивши реєстраційну форму, надсилати не 

пізніше 23 вересня 2018 року за факсом або електронною поштою до Оргкомітету.  
Кращі статті будуть рекомендовані до публікації у провідних фахових журналах України та 

Польщі. 
З усіх питань публікацій тез звертайтеся до  
Пономаренко Олени Петрівни за тел.: (044) 206-28-09 
 
ОРГВНЕСОК З ПДВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ СТАНОВИТЬ- 300 грн. 
Для  студентів, аспірантів - 150 грн. 
Термін оплати — до 20 вересня 2018 року за умови безготівкового розрахунку 
 
РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ОРГАНІЗАТОРА:  
ДП МНТЦ вітроенергетики ІВЕ НАНУ, ЄДРПОУ  30973289,    МФО 380805, 
р/рах. № 26005427307  у   ПАТ «Райффайзен банк Аваль», м. Київ  
 
Детальна інформація на сайті: www.ive.org.ua. 

 
 

Оргкомітет: Інститут відновлюваної енергетики НАН України 
вул. Гната Хоткевича 20а, 02094, Київ, Україна 

тел./факс: +38 (044) 206-28-09 
e-mail: info@ive.org.ua, веб-сайт: www.conf.ive.org.ua; www.ive.org.ua; www.ve.org.ua 
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