
 
16-17 вересня  в ОНАХТ, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 108 

 
на базі 

Навчально наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ОНАХТ  

за підтримки Науково-інженерного об’єднання «Холод» 

ВІДБУДЕТЬСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО – 

ІНЖЕНЕРНИЙ СЕМІНАР 

 для спеціалістів  низькотемпературної техніки та енергетики 

«Проблеми енергозбереження під час 

 використання холоду» 
Ви зможете отримати конкретні інструменти та знання по зниженню енергоресурсоємності штучного холоду в різних 

галузях його використання, ознайомитись з інноваційними сучасними технологіями від провідних виробників 

комплектуючих для холодильних систем та систем кондиціювання повітря 

 

Електронна адреса для запису на участь -  yuriy@nio-holod.com.ua 

Попередня програма на 16 вересня: 
09:00 – 9:20 – реєстрація, ранкова кава,  9:20 - початок заходу, 11:40-11:50 кава,  13:00-14-00 – перерва,  

14:00-17:00 – продовження заходу. 

Доповідачі: 

 Директор ННІХКЕЕ ОНАХТ, д.т.н., професор Косой Б.В. (м. Одеса) – Відкриття та привітання 

від організатора семінару - ОНАХТ. 

 к.т.н., доцент ОНАХТ Желіба Ю.О. (м. Одеса) – Іноваційні енергоресурсозберігаючі рішення для 

сучасних промислових холодильних систем. Приклади реалізації. 

 Інженер відділу холодильної арматури й автоматики ТОВ Данфосс Україна Прокопенко М.Ю. 

(м. Київ) - Інноваційні рішення для холодильних систем від Данфосс. 

 Інженер представництва компанії Güntner GMBH&Co.KG, продукт менеджер Thermowave (м. 

Київ) Володимир Падалко - Пластинчасті теплообмінники Thermowave - широкі можливості 

використання. Іноваційні рішення від Güntner. 

 Керівник відділу реалізації холодильного обладнання GEA Украина (м. Київ) Чернощоков С.Ю. 

- Промислове компресорне обладнання GEA сьогодні та завтра. Як отримати високоефективну 

холодильную установку – рецепт від GEA. 

 Технічний консультант K-FLEX UKRAINE Андрій Постоленко (м.Київ) - Теплоізоляція K-FLEX 

для ОВК та  холодильної техніки. 

 Менеджер з продажу компании Вальравен Україна Астаповский С.В. (м.Київ) - Професійний 

монтаж інженерних комунікацій систем промислового ресурсозберігаючого холодопостачання. 

 

Програма на 17 вересня: 

 9:45 - ранкова кава,  10:00 - початок заходу,  13:30 – закриття.  

 

КРУГЛИЙ СТІЛ УЧАСНИКІВ НА ТЕМУ: 
«ОБМІН ДОСВІДОМ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ТА  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ» 

*Організатор залишає за собою право дещо змінювати програму,  не змінюючи при цьому самої концепції та 

основних цілей заходу.   

Будемо раді Вас бачити на нашому семінарі! 


