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МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖКГ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Дніпропетровське територіальне відділення Академії будівництва України
Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій
ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд»
ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
запрошують взяти участь у роботі другої Науково-технічної конференції

«Підвищення енергоефективності будівель і споруд – методологія, конструктивні
принципи, ефективні конструкції, матеріали та інженерне обладнання»
Конференція проходитиме з 02 по 07 березня 2014 року.
Місце проведення конференції – курорт Закопане, Польща /готель буде обрано за комплектацією
групи/
Мета конференції – координація зусиль фахівців у галузі нормування, проектування будівельних
об’єктів, їх експлуатації, інспектування та експертизи, направлених на підвищення енергоефективності
будівель і споруд.
Конференція спрямована на висвітлення сучасних принципів оцінювання показників
енергоефективності будівель, застосування ефективних технічних рішень, що забезпечують підвищення
енергоефективності будівель.
Робочі мови – українська, російська, англійська.
Для участі в конференції необхідно подати реєстраційну форму до організаційного комітету та
перерахувати грошовий внесок за кожного учасника заходу (згідно табл. 1)
табл. 1
Вартість участі:
проживання зі сніданком (ВВ)
540 €
проживання зі сніданком та вечерею (НВ)

595 €

У вартість входять: проживання у готелі – 5 ночей; сніданок (або сніданок + вечеря – за вибраною
категорією проживання див табл. 1); оформлення візи; консульський збір; лижна страховка;
інформаційно-консультаційне обслуговування; участь у конференції, матеріали конференції,
регіональна вечеря; трансфер Львів – Закопане - Львів
Проїзд до Львову організовується та сплачується учасниками конференції самостійно. У Львові вас
зустрічають представники організаційного комітету та супроводжують вас протягом трансферу Львів –
Закопане – Львів до готелю.
За відмови від участі у Науково-технічній конференції вартість проживання не повертається.
Для заявок на виступи необхідно зателефонувати до оргкомітету конференції за номерами:
+38 0562 46-10-55 - Тел/Fax:
+38 0562 46 10 36
+38 050 929 99 55 Коваль Олена Олександрівна
+38 050 487 91 73 Юрченко Євгеній Леонідович
Заявки на участь у конференції направляйте за адресою: yel@mail.pgasa.dp.ua
Остаточний термін подачі заявки – до 25 грудня 2013 року.
Перерахування грошового внеску за участь у роботі конференції проводиться у національній валюті
(гривні) по курсу на дату сплати /курс перед сплатою обов’язково уточнити у організаторів/
Банківські реквізити організаційного комітету
Отримувач – Дніпропетровське територіальне відділення Академії будівництва України
Банк отримувача – р/р – 26008000079137 в ПАТ «Укрсоцбанк»
МФО 300023
код ЗКПО 24244221

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Фаренюк Геннадій Григорович д.т.н., с.н.с., директор Державного підприємства «Державний науководослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК)
Савицький Микола Васильович д.т.н., професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ "Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури" (ДВНЗ "ПДАБА")
Сергейчук Олег Васильович
д.т.н., професор кафедри архітектурних конструкцій Київського
національного університету будівництва і архітектури
Степаненко Олександр Андрійович директор ТОВ «Века Україна»;
Бубнов Олексій Григорович
виконавчий директор Асоціації "Учасники ринку світлопрозорих
конструкцій та фасадів"
ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ
Фаренюк Єгор Геннадійович
Коваль Олена Олександрівна
Юрченко Євгеній Леонідович
Дергач Тетяна Івановна

завідувач лабораторії будівельної теплотехніки ДП НДІБК;
к.т.н., заступник директора Придніпровського науково-освітнього
інституту інноваційних технологій в будівництві ДВНЗ "ПДАБА"
к.т.н., доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій
ДВНЗ "ПДАБА"
секретар Дніпропетровського територіального відділення Академії
будівництва України

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ:
П., І., Б. учасника:
Займана посада:
Назва доповіді:
Назва організації:
Фактична адреса:
Телефон /Факс:
E-mail:
Контактна особа
/мобільний тел.:
Категорія проживання у готелі:
(див табл. 1)
Форма сплати організаційного внеску:
У разі безготівкової форми сплати необхідно вказати:
Повна назва підприємства – платника:
Банківські реквізити:
Код ЄДРПОУ ________________; р/р № ____________________________________
в______________________________________________________________________________,
МФО ___________________, ІПН ___________________ Св. № _______________________
Почтова адреса: ______________________________________________________________ телефон __________________________
Юридична адреса: ___________________________________________________________ телефон __________________________
ПІБ керівника ____________________________________________________________ діє на підставі ________________________
За результатами проведення конференції планується видання збірника наукових праць. Публікація статті
сплачується додатково. Інформація наведена у додатковому файлі "Публикации_сб_н_тр.doc".

