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Вих. № 216 від 13.09.2022 р. 
Ректору  
Запорізького Національного університету 
професору  
Миколі ФРОЛОВУ  

Щодо участі у IV Міжнародній конференції 
«Перспективи впровадження 
інновацій у атомну енергетику» 
 
 

Шановний Миколо Олександровичу! 
 

Українське ядерне товариство та Рада молодих вчених при Відділенні фізико-
технічних проблем енергетики НАН України проведе IV Міжнародну конференцію 
«Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику». Інформаційні партнери 
заходу - телеканал «ПравдаТУТ», «Громадське радіо», лекторій «Scientific Meetings», 
журнал «Енерготехнології та ресурсозбереження», газета «Світ». 

В рамках конференції експерти ядерної галузі, науковці, представники атомно-
промислового комплексу та молоді фахівці представлятимуть у своїх доповідях 
напрацювання з актуальних питань розвитку атомної енергетики, зокрема щодо новітніх 
розробок у сфері підвищення безпеки АЕС, світових тенденцій розвитку реакторних 
технологій, інноваційних ядерних технологій, рекомендацій щодо функціонування ринку 
електроенергії, підвищення економічної ефективності атомної енергетики тощо. Після 
виступу доповідачів відбудеться експертна дискусія на тему: «Функціонування та розвиток 
атомної енергетики України з урахуванням наслідків Російської агресії». 

З огляду на важливість тематики конференції запрошуємо Вас та Ваших колег, 
зокрема д.т.н., проф., Григорьєва Станіслава Михайловича та д.т.н., доц. 
Скачкова Віктора Олексійовича, взяти участь у вищезазначеному заході. 

Захід відбудеться 30 вересня 2022 року, реєстрація о 9:00, початок о 10:00, місце 
проведення: м. Київ, вул. Дегтярівська, 39, Інститут газу НАН України. 

Реєстрація на конференцію доступна за посиланням: 
https://forms.gle/6rXftdrNbz33bdTc6 

У разі додаткових питань можна звертатися на електронну скриньку info@ukrns.org 
або за телефоном +38 (050) 440 44 19. 

Будемо раді бачити Вас на заході! 
 

Додаток: Інформаційне повідомлення – IV Міжнародна конференція 
«Перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику» на 3 арк.  
 

 
З повагою  
виконавчий секретар  
Українського ядерного товариства, к.пол.н. 
  

 Данило  
ЛАВРЕНОВ 

голова оргкомітету, заст. голови 
Ради молодих вчених при ВФТПЕ НАН України, 
пров. наук. співр. Інституту газу НАН України, д.т.н. 

 Костянтин 
СІМЕЙКО 
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