
Транспортне сполучення: 
- від Центрального залізничного вокзалу – 

маршрутним таксі № 198 до зупинки «Протасів Яр» 
(посадка на таксі навпроти центрального входу ЦЗВ); 

- від станції метро «Олімпійська» 
(«Республіканський стадіон») – тролейбусом № 40 
до зупинки «Протасів Яр». 

 
Оргкомітет конференції: 

 
РОЇК Микола Володимирович – голова 
оргкомітету, директор ІБКіЦБ 
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович Президент 
Вінницького Національного аграрного університету 
ДОМБРОВСЬКИЙ Олександр Георгійович – 
співголова оргкомітету, голова комітету Верховної 
Ради з паливно-енергетичного комплексу ядерної 
політики та ядерної безпеки 
САВЧУК Сергій Дмитрович Голова Державного 
агентства енергоефективності та 
енергозбереження 
СІНЧЕНКО Віктор Миколайович – заступник 
директора ІБКіЦБ 
РАДЕЙКО Богдан Миколайович Представник  
«Міжнародної фундації «Енергетична ферма»  
 

Організаційні  питання проведення конференції: 
 
ГУМЕНТИК Михайло Ярославович,  

завідуючий лабораторією тел: (044) 275-53-55 
ГАНЖЕНКО Олександр Миколайович,  

завідуючий лабораторією. тел: (044) 275-53-55 
 

Формування збірника наукових праць: 
 

E-mail: naukovec2012@ukr.net 
 

Інститут біоенергетичних культур  
і цукрових буряків НААН,  

03141. м. Київ, вул. Клінічна, 25 

ЗАЯВКА  
 

на участь у міжнародній конференції  
 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ» 

Прізвище__________________________________ 
Ім'я, по-батькові____________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання ______________ 
Місце роботи (навчання) ____________________ 
Посада____________________________________ 
Назва доповіді _____________________________ 
__________________________________________ 
Адреса ___________________________________ 
Контактний тел.____________________________ 
E-mail_____________________________________ 
Необхідність додаткового примірника збірника 
конференції (так / ні  та кількість, шт.)_________ 
 
Планую: (необхідне підкреслити) 
 виступити з доповіддю (до 10 хв.) 
 стендова доповідь 
 тільки друк статті  
 

Підпис учасника____________________________ 
 
Сподіваємось на Вашу активну участь 

 у конференції! 
 
 

Оперативна інформація щодо роботи 

конференції буде розміщена на сайті: 

http://bioenergy.in.ua 

 

ДЕРАВНЕ АГЕНСТВО З 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ 

 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  

З  ПИТАНЬ ПАЛИВНО 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ  
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 
ІНСТИТУТ 

БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ 
КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ 

БУРЯКІВ НААН  

ХАРКІВСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
КЛАСТЕР 

ВІННИЦЬКИЙ ЦЕНТР 
РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 
 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ 
«ЕНЕРГЕТИЧНА ФЕРМА» 

 
 

 
 
 

IIІ Міжнародна науково-практична 
конференція  

 
« ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ» 

 
Інформаційний лист 
http://bioenergy.in.ua 

 
Київ, 28–29 Листопада 2018 р. 

mailto:naukovec2012@ukr.net
http://bioenergy.in.ua/
http://bioenergy.in.ua/


Шановні колеги! 
Запрошуємо вас на міжнародну науково-

практичну конференцію для участі в обговоренні 
важливих питань вирощування біоенергетичних 
культур, виробництва та використання біопалива. 
Інститут біоенергетичних культур і цукрових 
буряків очолює науково-методичне забезпечення у 
системі Національної академії аграрних наук України 
важливого для держави і актуального для сільського 
господарства напряму – вирощування та 
переробляння біоенергетичних культур. 

 
Конференція проводиться з метою 

висвітлення результатів досліджень, 
обговорення напрямів розвитку біоенергетики 
та об’єднання зусиль у вирішенні надзвичайно 
важливої проблеми для суспільства – 
використання біоенергії  

28–29 листопада 2018 р. на базі Інституту 
біоенергетичних культур і цукрових буряків 
НААН України за адресою: 03141, м. Київ, 
вул. Клінічна, 25 

 
Тематика конференції: 

1. Біологія нових видів енергетичних рослин. 
2. Технології вирощування біоенергетичних 

культур для виробництва різних видів 
біопалива. 

3. Переробляння і використання біомаси. 
4. Екологічні та економічні аспекти 

виробництва  біопалива. 
5. Законодавча і нормативна база України та 

ЄС виробництва і використання біопалива. 

Робочі мови конференції: 
 

українська, російська, англійська 
 

Обладнання: 
Мультимедійний проектор, аудіосупровід 

6.  

Умови участі у конференції та публікації: 
1. До участі у конференції запрошуються: 

слухачі магістратури, аспіранти, докторанти, 
викладачі вищих навчальних закладів, науковці 
науково-дослідних установ. 

2. Не пізніше 25 листопада 2018 року надіслати 
на адресу оргкомітету в паперовому та 
електронному вигляді такі матеріали: 

 
 заявку на участь у конференції; 
 наукову статтю; 
 
3. Після роботи конференції буде опублікований 

фаховий збірник наукових праць (с.-г. науки).  
 

 
Вимоги щодо оформлення матеріалів, які 

надсилаються до оргкомітету: 
 

1. Наукові статті подаються в електронному та 
паперовому вигляді. Електронна версія надсилається 
разом з паперовою на CD-R, DVD-R, або на 
електронну пошту hmy@ukr.net При надсиланні 
електронного варіанту файли називаються за 
прикладом: Petrov_Zayavka; Petrov_Statya_ukr; 
Petrov_Statya_eng, Petrov_Recenziya та Petrov_Ekspert, 
Petrov_Kvytanciya. Паперова версія статті друкується 
на аркушах формату А4, підписується автором 
(авторами). Формат та зміст тексту на електронному 
носії і у паперовому варіанті повинен бути 
ідентичним. 

2. Обсяг статті від 6 до 15 сторінок, включно з 
анотаціями, таблицями, рисунками, бібліографічним 
списком.  

3. Поля: усі 20 мм. 
4. Гарнітура: Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац 
– 1,25 см. 

5. Структура статті: 
• УДК (вирівнювання по лівому краю); 

• ініціали та прізвище автора (жирним), 
науковий ступінь, вчене звання, посада, назва 
установи, e-mail (вирівнювання по лівому краю); 

• назва статті (по центру сторінки жирними 
заглавними літерами); 

• структурована анотація українською мовою; 
• основний текст (вступ, мета, методика, 

результати досліджень та висновки); 
• список використаних літературних джерел 
• References; 
• структуровані анотації російською та 

англійською мовами:  
• Рисунки та таблиці заверстуються в текст не 

виходячи за поле набору. Графіки подаються у 
чорно-білому вигляді. 

6. Матеріали, які не відповідатимуть 
встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 

 
Приклад оформлення статті, заявку на 

участь та інші допоміжні матеріали можна 
знайти та скачати на сайті 

  
http://www.bioenergy.gov.ua/uk 
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