
 

 

 
 

13 – 15 листопада 2019 року 

м. Вараш, Рівненська обл.,  

 Україна                   
 

 

 

 
 

 

Голова Програмного 

комітету «SHESES'19»: 
 

Юрій Снєжкін 
Директор Інституту 

технічної теплофізики НАН 

України (далі - НАНУ), 

академік НАНУ, 

професор, д.т.н.. 
 

Співголова: 

Сергій Денисюк 
Директор Інституту енерго-

збереження та енерго-

менеджменту НТУУ «КПІ», 

професор, д.т.н.. 
 

Заступник: 

Антон Ганжа 
Завідувач кафедри 

теплотехніки та енрго-

ефективних технологій, 

Національного технічного 

університету "ХПІ" 

професор, д.т.н..  

❖ Організатори 

 

Інститут технічної 

теплофізики 

НАН України 

 

Рівненська обласна 

державна адміністрація 

 

Національний 

технічний університет 

України "Київський 

політехнічний інститут 

ім. І.Сікорського" 
 

Національний 

 технічний університет 

"Харківський 

політехнічний  

інститут" 

❖ За підтримки 

 

ВП «Рівненська АЕС» 

ДП "НАЕК 

"Енергоатом" 

Мінпаливенерго 

 

Рівненське обласне 

виробниче комунальне 

підприємство ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» 

❖ Правила оформлення текстів доповідей для публікації:  
✓  Рукописи доповідей учасників подаються у вигляді файлів у форматі MS Word (rtf, doc) for 

Windows електронною поштою. Мова викладення матеріалу (українська, російська) обирається 

автором.  

✓  Обсяг – не більше 4 сторінок формату А4, включаючи таблиці, малюнки. До обсягу статті 

входять: текст, 1 – 2 малюнки, таблиці (для таблиць і малюнків не використовувати альбомну 

орієнтацію), бібліографія. Малюнки мають бути розміщені в тексті у порядку посилання на них. 

Формули і всі позначення набираються редактором формул MS Equation 3.0 Word for Windows 

шрифтом, відповідним до тексту статті. Формули вирівнюються по центру.  

✓  Поля справа, зліва, зверху та знизу – 2 см. Шрифт – Times New Roman 12 pt, інтервал між 

рядками – одинарний. Абзацний відступ має бути 1,27 см. Перший рядок – шифр УДК (усі 

великі літери, вирівнювання по лівому краю). Другий рядок – ініціали та прізвище авторів (малі 

літери, жирний шрифт, вирівнювання по лівому краю). На окремій сторінці навести назву 

доповіді та відомості про авторів: посада, вчений ступінь, звання, поштова адреса.  

❖ Терміни 
 

До 12 год. 01.11.2019: 

реєстрація (прийом 

заявок і тез конференції).  
 

04.11.2019:  

останній термін подання 

всіх документів.  
 

06.11.2019: 

повідомлення про 

включення до програми 

конференції.  
 

06.11.2019:  

останній термін оплати. 

❖ Банківські реквізити 
Оплата у гривнях Оплата у доларах США Оплата в євро 

 

ПП «Укренергоефективність» 
 

34503, Україна, Рівненська обл., 

м. Сарни, вул. Матросова, 8А/2, 
 

(поштова) 34503, Україна, 

Рівненська обл., м. Сарни,        

вул. Куликова, 7,  
 

телефакс: +38 03655-3-56-08, 
 

ЄДРПОУ/ДРФО 42429108, 

Р/р 26008054730743,  

в АТ КБ «Приватбанк»,  

ЄДРПОУ банку 14360570,  

Код 333391 

 

1. Найменування компанії  
УКРЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ПП 
2. Рахунок компанії в банку 

account № 26002054733069 
3. Найменування банку бенефіціара 

(отримувача) 

JSC CB “PRIVATBANK”, 1 D 

HRUSHEVSKOHO STR.,KYIV,01001, 

UKRAINE 

SWIFT Code: PBANUA2X 
4. Адреса компанії UA, 34500, Рівненська, 

Сарненський, м Сарни, вул Матросова 8А/2 

IBAN Code: 

UA683333910000026002054733069 
5. Назва банку кореспондента: 

JP Morgan Chase Bank, New York, 

USA 
Номер рахунку у банку корреспондента: 

001-1-000080 

SWIFT Code: CHASUS33 

                          , або 
Назва банку кореспондента: 

The Bank of New York Mellon, New 

York, USA 
Номер рахунку у банку корреспондента: 

890-0085-754 

SWIFT Code: IRVT US 3N 

1. Найменування компанії  
УКРЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

ПП 
2. Рахунок компанії в банку 

account № 26006054741024 
3. Найменування банку бенефіціара 

(отримувача) 
JSC CB “PRIVATBANK”, 1 D 

HRUSHEVSKOHO STR.,KYIV,01001, 

UKRAINE 

SWIFT Code: PBANUA2X 
4. Адреса компанії UA, 34500, Рівненська 

обл., Сарненський, м Сарни, вул 

Матросова 8А/2 

IBAN Code: 

UA553333910000026006054741024 
5. Назва банку кореспондента: 

Commerzbank AG, Frankfurt am 

Main, Germany 
Номер рахунку у банку корреспондента: 

400886700401 

SWIFT Code: COBADEFF 

                          , або 
Назва банку кореспондента: 

J.P.MORGAN AG, FRANKFURT 

AM MAIN, GERMANY 
Номер рахунку у банку корреспондента: 

623-160-5145 

SWIFT Code: CHASDEF 

❖ Контакти 
 

Організаційний комітет  

СТЕПЕС’19 (SHESES'19) 
 

33027, Україна, м. Рівне,  

вул. І. Вишенського, 4а, 

Департамент житлово-

комунального господарства, 

енергетики та енерго-

ефективності Рівненської 

облдержадміністрації, 

тел.: (0362) 65-39-17; 

телефакс: (0362)65-37-08; 

моб. контактний тел.: 

(096) 434-05-60, 

(050) 613-98-21. 

е-mail: 

energozb_rivne@ukr.net 

Інформація представлена на 

сайті облдержадміністрації: 

www.rv.gov.ua 

http://www.rv.gov.ua/


 

 

 
 

13 – 15 листопада 2019 року 

м. Вараш, Рівненська обл.,  

 Україна                   
 

 

 

 
 

 

Голова Програмного 

комітету «SHESES'19»: 
 

Юрій Снєжкін 
Директор Інституту технічної 

теплофізики НАН України (далі - 

НАНУ), академік НАНУ, 

професор, д.т.н.. 
 

Співголова: 

Сергій Денисюк 
Директор Інституту енерго-

збереження та енерго-

менеджменту НТУУ «КПІ», 

професор, д.т.н.. 
 

Заступник: 

Антон Ганжа 
Завідувач кафедри теплотехніки 

та енергоефективних 
технологій, 

Національного технічного 

університету "ХПІ" 
професор, д.т.н..  

❖ Організатори 

 

Інститут технічної 

теплофізики 

НАН України 

 

 

Рівненська обласна 

державна адміністрація 

 

Національний 

технічний університет 

України "Київський 

політехнічний 

інститут  

ім. І.Сікорського" 

 

 

Національний 

 технічний університет 

"Харківський 

політехнічний  

інститут" 

❖  За підтримки 

 

ВП «Рівненська 

АЕС» ДП "НАЕК 

"Енергоатом" 

Мінпаливенерго 

 

 

Рівненське обласне 

виробниче комунальне 

підприємство ВКГ 

«Рівнеоблводоканал» 
❖  Терміни 

 

До 12 год. 01.11.2019: 
реєстрація (прийом заявок і тез 

конференції).  
 

04.11.2019:  

останній термін подання всіх 

документів.  
 

06.11.2019: 

повідомлення про включення 

до програми конференції.  
 

06.11.2019:  

останній термін оплати. 

❖ Запрошення  
Ця конференція є міжнародним форумом, на якому вчені, виробничники, управлінці зможуть 

обмінятись результатами нових досліджень, досвідом провадження автономних і локальних 

системи генерації електро- та теплової енергії. 

Організатори конференції: Інститут технічної теплофізики НАНУ, Національний технічний 

університет України «КПІ ім. І.Сікорського» (Інститут енергозбереження і енергоменеджменту), 

Національний технічний університет «ХПІ», Держенергоефективності, Мінрегіон, ДП «НАЕК 

«Енергоатом» і ВП «Рівненська АЕС» та Рівненська облдержадміністрація (далі - ОДА). 

Запрошуємо Ваших фахівців взяти участь у роботі V Міжнародної конференції: «СТЕПЕС. 

(SHESES’19)».  

❖ Контакти 
 

Організаційний комітет  

СТЕПЕС’19 (SHESES'19) 
 

33027, Україна, м. Рівне,  

вул. І. Вишенського, 4а, 

Департамент житлово-

комунального господарства, 

енергетики та енерго-

ефективності  

Рівненської ОДА, 

тел.: (0362) 65-39-17; 

телефакс: (0362)65-37-08; 

моб. контактний тел.: 
(096) 434-05-60, (050) 613-98-21. 

е-mail: energozb_rivne@ukr.net 

Інформація представлена на 

сайті ОДА: www.rv.gov.ua 

❖ Тематика конференції 

Конференція присвячена науково-практичним, технічним, економічним і екологічним проблемам 

енергоефективності, а саме: - концепції сталого розвитку теплової та атомної енергетики; 

- відновлювальним низько-вуглецевим джерелам енергії, в т.ч. із; 

- автономним та локальним системам генерації електроенергії, в т.ч. розосередженим; 

- енергоаудиту та енергосервісним послугам; використанням місцевих видів палива та відходів 

деревини тощо; 

- енергоефективності систем теплової генерації; 

- проблемам якості електроенергії та підвищення ефективності її використання 

- хімводопідготовці, водопостачанню і відведенню в системах теплозабезпечення. 

❖  Члени програмного комітету 
Михайло Абдулін 

НТУУ «КПІ», Україна 

Грзегорж Бенисек  

Університет у м. Зеленій Гурі, Польща  

Юрій Блінов  

Санкт-Петербурзький державний університет, 

Росія  

Олександр Богдан  

НТУУ «КПІ», Україна 

Борис Бондаренко 

Інститут газу НАНУ 

Валерій Гуз 

Рівненська облдержадміністрація, Україна  

Михайло Кіорсак  

Інститут енергетики АН Молдови, Молдова  

Андрій Карауш 

РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», 

Україна 

Володимир Козирський 

Навчально-науковий інститут енергетики, 

автоматики і енергозбереження НУБП, 

Україна 

Олександр Корнійчук 

Рівненська облдержадміністрація, Україна 

Степан Кудря  

Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 

Україна  

Георгій Младенов  

Інститут електроніки Болгарської АН, 

Болгарія 

Людмила Олейнік 

Інституту технічної теплофізики НАНУ 

Павло Павлишин  

ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» Мінпаливенерго 

Олександр Приймак 

ФІСЕ КНУБА, Україна 

Ришард Стржелецкі  

Інститут електротехніки, Польща  

Олександр Шавлаков 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

Мінпаливенерго 

Xiong Jiang 

LOTUSLAND RENEWABL ENERGY 

(SHANGHAI) CO.LTD, CHINA  

http://www.rv.gov.ua/


 Місце проведення конференції 

 

 
 

 

 

Готель "Вараш" Рівненська обл., м. Вараш, майдан Незалежності, 3А,  

(03636) 2-41-99, факс 2-47-87, gornn@rnpp.atom.gov.ua 

 https://www.rnpp.rv.ua/hotel-varash.html 

Готель є візитівкою міста, розташований у центрі міста, 

працює цілодобово, є можливість безготівкового розрахунку.  

Номери обладнані усіма зручностями: телефоном, кабельним 

телебаченням, безкоштовним Wi-Fi та побутовою технікою.  

У наявності 147 номерів різної категорії на 216 ліжко-місць: 

люкси, напівлюкси, стандарти одномісні та двомісні.  
Інформаційний центр ВП «Рівненська АЕС» (далі – РАЕС) 

"Полісся" - діяльність передбачена Законом України "Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", згідно з 

яким громадяни мають право на отримання повної та досто-

вірної інформації про діяльність ядерного об'єкта. 

Ця сучасна споруда містить облаштовані експонатами зали з 

такими експозиціями: історія будівництва та пуску енерго-

блоків і міста; події та впливові особистості РАЕС; етнографія. 

Музей РАЕС - це не просто зібрання дивовижних експонатів, 

а зв'язок поколінь, спадкоємність культур. Враховуючи це в 

музеї відображено історію с. Вараш, на місце якого були 

споруджені РАЕС і місто. Етноекспозиція вміщує зразки 

декоративно-ужиткового мистецтва, елементи побуту і праці 

мешканціів с. Вараш і Володимирецького р-ну ХІХ-ХХ століть. 

Реабілітаційно-оздоровчий центр навчально-тренуваль-

ного центру (далі – РОЦ НТЦ) РАЕС - завершуються будіве-

льні роботи у РОЦ, який функціонуватиме на базі НТЦ. РОЦ 

надаватиме спортивно-оздоровчі, реабілітаційні та рекреаційні 

послуги для персоналу РАЕС. Політика закладу передбачатиме 

забезпечення функціонального підтримання та збереження 

людських сил і можливостей кожного працівника. 

НТЦ РАЕС - щороку проводить професійне навчання 

персоналу станції (сучасні методики та технології навчання, а 

також можливість дистанційного навчання). Діяльність НТЦ 

триває 28 років, запроваджено безліч інноваційних методик та 

технологій навчального процесу. Здійснено впровадження 

модульного підходу в навчанні працівників та автоматизованої 

тестової форми перевірки їх знань. Якісна підготовка 

оперативного персоналу здійснюється на повномасштабних 

тренажерах ПМТ-440 і ПМТ-1000. В НТЦ функціонує кімната 

релаксації, у якій проводяться сеанси психоемоційного роз-

вантаження для цього персоналу, що дозволяє їм реабілітува-

тись та підвищити стресостійкість. 

Водозабірні споруди ВП «Рівненська АЕС» - на балансі 

РАЕС знаходяться водозабірні споруди до складу яких входять: 

- артезіанські свердловини в кількості 9 од. (НС І підйому); - 

резервуари артезіанської води в кількості 2 од.; - насосна 

станція ІІ підйому; - хлораторна, в якій розміщена установка 

для знезараження питної води розчином гіпохлориту натрію; - 

зовнішні мережі водопостачання. Споруди призначені для 

забезпечення питної води власних об’єктів РАЕС, споживачів 

будівельної бази № 1 і № 2, та с. Заболоття, в т.ч. населення. За 

допомогою теплофікаційних установок, питна вода, 

пройшовши водопідготовку, використовується в тепло-

постачанні м. Вараш, с. Заболоття і об’єктів РАЕС. 

Також заплановано огляд об’єктів соціально-культурного 

призначення м. Вараш (в т.ч. вуличного освітлення міста, НВК 

«ДНЗ-ЗОШ І ст.» №10 та Вараської ЗОШ І-ІІІ ст. №5. 

Крім того, буде проведено огляд Свято-Миколáївської церкви 

в с. Стара Рафалівка, Володимирецький району, яка є 

пам’яткою архітектури національного значення (1783 року). 

 

 

 

 

 
 Інформація для учасників конференції 

Графік роботи конференції:  
Заїзд учасників – 12.11.2019 (після 18 год.).  
13.11.2019 – пленарне засідання та стендові доповіді, в т.ч. огляд об’єктів, де реалізовані інвестиційні проекти на ВП «Рівненська 

АЕС» ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» Мінпаливенерго.  
14.11.2019 – пленарне засідання та стендові доповіді, в т.ч. огляд об’єктів, де реалізовані проекти з енергозбереження і енерго-

ефективності в соціальній інфраструктурі м. Вараш.  
    15.11.2019 – пленарне засідання та стендові доповіді, в т.ч. огляд Свято-Миколáївської церкви в с. Стара Рафалівка, 

Володимирецький району.  
Від'їзд учасників – 15.11.2019 (після 13 год.).  

Умови участі:  
Загальна вартість участі у конференції включає організаційний внесок:  
- звичайна участь – 5450 грн. в т.ч. проживання в готелі «Вараш» м. Вараш (двомісні номери зі всіма зручностями);  
- дистанційна участь, в т.ч. для аспірантів – 3850 грн. (без проживання з обідом і вечерею 13.11.2019 та обідом і вечерею 14.11.2019).  

Загальна вартість участі у конференції також покриває витрати на:  
- триразове харчування, в т.ч. дружню вечерю та неформальне спілкування (за підсумками 1 дня) і брейк-каву в перервах між 

засіданнями (за умови звичайної участі, а дистанційної - обід і дружню вечерю 13.11.2019 та обід і вечерю 14.11.2019);  
- огляд об’єктів та проведення екскурсій (згідно із програмою);  
- транспортне обслуговування учасників конференції для забезпечення огляду об’єктів (згідно із програмою в м. Вараш);  
- оренду приміщень для проведення засідань конференції;  
- оренду комп'ютерного та проекційного обладнання для супроводу доповідей;  
- видання матеріалів конференції та забезпечення учасників канцелярським приладдям.  

Сплатити до 06.11.2019. Оплата здійснюється згідно із договором-рахунком.  
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