18 березня 2020 р.
Шановні колеги!
У зв'язку із ситуацією, що складається через епідемію Covid-19, оркомітет INUDECO повідомляє
про наступне:
- V Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та
відновлення навколишнього середовища» INUDECO 2020 відбудеться 26–29 квітня 2020 р. у м.
Славутичі (Україна);
- формат проведення конференції (очний або дистанційний через онлайн-платформу в режимі вебінару)
буде визначено не раніше 03 квітня 2020 року;
- просимо подавати тези доповідей на електронну адресу оргкомітету inudeco2018@gmail.com до 22
березня 2020 року.
Детальна інформація та реєстрація на конференцію буде доступна до 10 квітня 2020 року у формі
за посиланням https://forms.gle/kEKdoAQMzFY54huJA Офіційні мови конференції: українська,
англійська.
Теми відкритих дискусій (секцій) конференції:
– Чорнобильська АЕС та Об’єкт «Укриття» (поводження з радіоактивними відходами та
відпрацьованим ядерним паливом, реалізація проекту перетворення об’єкта «Укриття» на екологічнобезпечну систему).
– Атомна енергетика та нова генерація (ремонтно-технічне обслуговування АЕС, зняття з
експлуатації атомних електростанцій, інформаційні технології на об’єктах критичної інфраструктури).
– Від катастрофи до нового життя (реабілітація, реінтеграція територій та соціальна адаптація
населення, використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, екологічні проблеми сталого
розвитку, туризм у Зоні відчуження).
В рамках конференції 26-28 квітня 2020 року пройде 4-й хакатон «Місто нових ідей». Реєстрація
на
хакатон
буде
відкрита
до
10
квітня
2020
р.
у
формі
за
посиланням https://forms.gle/bA2aeYerRSWhwuqS9
27 квітня 2020 року буде організовано технічний тур на Чорнобильську АЕС, де відбудеться
відкриття конференції. Заплановане також відвідування АПК-1,головного корпусу та оглядового
павільйону об’єкту «Укриття» та Арки. Учасники конференції, які планують взяти участь у відкритті
конференції, мають до 10 квітня 2020 року надіслали на адресу оргкомітету inudeco2018@gmail.com
заповнену форму дозиметричного контролю.
Організаційний внесок за очну участь у конференції складає 400 грн. з однієї особи, за розміщення
стендової доповіді або презентаційних (рекламних) матеріалів розміром до 80 см. на 180 см.– 1500 грн. з
однієї установи. Інформація для оплати: Комунальне підприємство «Агентство регіонального розвитку»
UA333510050000026007502693401 в АТ «УкрСиббанк» м.Київ, код ЄДРПОУ 32301037 Призначення
платежу: «Оргвнесок за конференцію у т.ч. з ПДВ 66, 66 грн.» або «Оргвнесок за стендову доповідь на
конференції у т.ч. з ПДВ 250, 00 грн.». Контактна особа щодо оплати: провідний бухгалтер Приходько
Анна, роб.тел.+38 (04579) 2 10 90, моб.тел.+38 050 353 11 35. Оплата здійснюється лише через банк.
Організатори не покривають учасникам витрати на проживання та харчування. Кількість
учасників конференції є обмеженою. Оргкомітет здійснює відбір учасників та надсилає підтвердження
участі електронним листом особам, які пройшли відбір.
Електронна адреса оргкомітету inudeco2018@gmail.com, контактні телефони оргкомітету: +38
(045-79) 22250, 21090, +38 0503531135, Марина Карасьова. Будемо вдячні, якщо Ви та Ваші колеги
візьмете участь у роботі конференції.
З повагою оргкомітет INUDECO 2020

