
 

XVІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ» 
 

 

 

29-30 вересня 2016 року у Києві за підтримки відбудеться XVІI Міжнародна науково-практична 
конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті». 

У програмі передбачені засідання круглого столу, пленарні сесії, усні та стендові доповіді, а 
також засідання секцій за такими напрямами: енергоефективність; комплексні системи з ВДЕ; 
вітроенергетика; сонячна енергетика; енергія біомаси; гідроенергетика; геотермальна 
енергетика; освітня діяльність; воднева енергетика; енергетика довкілля (теплові насоси); 
розумні мережі. 

ОРГАНІЗАТОРИ:  

 Представництво Польської академії наук в м. Києві 

 НТУУ ”КПІ” 

 Інститут відновлюваної енергетики НАН України 

 МНТЦ вітроенергетики НАН України 

 Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» 
при НТУУ «КПІ» та ННК «Інститут прикладного системного аналізу» 

 

ЗА ПІДТРИМКИ  

 Національна академія наук України 

 Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», Факультет 
електроенерготехніки та автоматики, кафедра відновлюваних джерел енергії 

 Представництво Польської академії наук в м. Києві 

 Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України  

 Інститут відновлюваної енергетики НАН України  

 ДП «МНТЦ вітроенергетики Інституту відновлюваної енергетики НАН України» 

 Науково-технічна спілка енергетиків та електротехніків України 

 Асоціація промислових ВЕС України 

 Кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» 
при НТУУ «КПІ» та ННК «Інститут прикладного системного аналізу» м. Київ 

 Українсько-польський Центр розвитку технологій відновлюваних  джерел енергії та 
енергоефективності 

 ВМГО ″Зелена енергетика майбутнього″ 

 Проект UNIDO/GEF «Підвищення енергоефективності та стимулювання використання 
відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) 
України». 

 EUROSOLAR-Україна 

 

 

 

 



СПОНСОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

 Представництво Польської академії наук в м. Києві 
 

СПОНСОРИ 

 ТОВ «АПОГЕЙ» 

 Енергетична компанія «Гранд-Оверон» 

 ДП «Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики ІВЕ НАН України» 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

 редакція науково-прикладного журналу ″Відновлювана енергетика″ 
 редакція міжнародного наукового журналу ″Альтернативна енергетика і екологія″. 
 Енергетичний портал ENERGY. UA 

 

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

29 вересня — НТУУ “КПІ” за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 37, 1 корпус, зал Вченої ради 
30 вересня — засідання секцій за адресою: м. Київ, 6 корпус, зал Адміністративної ради 
 
Офіційні мови конференції — українська, польська та англійська. 
 

Докладніше на сайті: www.ive.org.ua 


