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Запрошення може тиражуватись  
і розповсюджуватись без обмежень 

 

УМОВИ УЧАСТІ 
Для включення до програми конференції тез доповідей 
(та їх опублікування) необхідно до 15 травня 2013 р.  
надіслати на адресу оргкомітету:  

 
♦ заповнений бланк заявки-анкети учасника (див.на зв.); 

♦ назву доповіді (із зазначенням прізвища та ініціалів  
авторів), назву організації, міста, країни, УДК.;  

♦тези доповіді – електронна версія та відбиток на А4 
(один примірник) обсягом до 2000 знаків  
(формат Ms Word або RTF, ім'я файлу – прізвище 
автора або доповідача). 
_______________________________________ 
Матеріали доповідей у повному обсязі, оформлені згідно 
з правилами для авторів, будуть опубліковані в 
періодичних виданнях: 

Журнал Хроматографічного товариства,   
Toxicological and Environmental Chemistry, 

Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист 
_______________________________________ 
Час доповіді - 20 хв, 
 короткого повідомлення -10 хв. 
  
 Розмір стендової доповіді – 100 х 110 см   
_______________________________________ 

 
Робочі мови конференції: 

українська, російська, англійська 
_______________________________________ 

 Питання організації виставок продукції, виступів з 
доповідями рекламного характеру, або  розміщення 
рекламних матеріалів у тезах повідомлень, просимо 

узгодити з оргкомітетом 
_______________________________________ 

 
Друге інформаційне повідомлення та програма 

конференції будуть надіслані  учасникам до 25 травня 
2013 року. 



 
ЗАЯВКА-АНКЕТА 

учасника міжнародної конференції 
 

«Хімічна безпека: проблеми і рішення» 
 

Прізвище, ім`я, по батькові   
 
 
  

Науковий ступінь, вчене звання, посада 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

Назва і адреса організації________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
Адреса для листування та поштовий індекс 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Тел. ( код міста, країни) _________________________ 
Факс  ________________________________________ 
Е-mail_______________________________________ 
Назва доповіді 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Бажана форма участі (відмітити):  
 усний виступ;  
 стендова доповідь;  
 друк матеріалів без виступу; 
 участь без подачі доповіді.  

  

 
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
 Міжнародна конференція «Хімічна безпека: проблеми і 

рішення» проводитиметься в Криму, в м. Севастополі, широко 
відомому своєю історією і традиціями.  Архітектура, історичні 
пам‘ятники, чудова природа  тут гармонійно поєднуються,  
створюючи єдиний живописний ансамбль міста. Проживання 
учасників симпозіуму в Центральному військовому 
туристичному комплексі «Севастополь» в комфортабельних  
номерах.  

З багатьма містами м. Севастополь зв'язаний залізничним 
сполученням. Також можна прибути поїздом або літаком до  
Сімферополя, а звідти – електропоїздом, автобусом або 
маршрутним таксі проїхати до  Севастополя.  

 
Прибуття учасників - 4 червня, 

від`їзд – 7 червня 2013 р. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 
Внесок  включає плату за проживання, харчування, вечірню 

зустріч, культурну програму, матеріали симпозіуму, 
повинен бути сплачений до 15 травня  2013 р. і складає 

1950 грн. - при проживанні 2 чол. в номері. 
2300 грн. - при проживанні 1 чол. в номері (кількість номерів для    
одномісного проживання обмежена) 
Реквізити для оплати організаційного внеску в гривнях: 
Р/р 26002301016316 в ПАТ ВТБ Банк, м. Київ  
Код банку 321767,  
Одержувач платежу: ДП "Центр розвитку експериментальних 
методів дослідження якості "Хроматос" 
 Код ЄДРПОУ 30303708 
 Призначення платежу: організаційний внесок (без ПДВ)                        
Для членів Хроматографічного товариства 
реєстраційний внесок: 
1870 грн. - при проживанні 2 чол. в номері. 
2210 грн. - при проживанні 1 чол. в номері (кількість номерів для 
одномісного проживання обмежена). 
Реквізити для оплати організаційного внеску членам 
Хроматографічного товариства (в гривнях) 
Р/р 26009303016317 в ПАТ ВТБ Банк, м. Київ  
Код банку 321767,  
Одержувач платежу: ГО « Хроматографічне товариство».  
Код ЄДРПОУ 21710183 
Призначення платежу: організаційний внесок (без ПДВ)                         

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 Джерела та об’єкти хімічної небезпеки. 
 Методи визначення шкідливих  речовин. 
 Хімічні та медико-біологічні аспекти. 

проблем хімічної безпеки. 
 Технологічні рішення проблем хімічної 

безпеки. 
 Утилізація відходів та очищення 

довкілля.   
 Хімічний тероризм. 

_______________________________________ 

Співголови  оргкомітету:  
Георгій Віталійович Лисиченко, 
Модест Миколайович Герцюк 

 
Вчений секретар оргкомітету: 
Валентина Василівна Дінкова 

                
___________________________________ 
 

Поштова адреса оргкомітету: 
ДУ ІГНС НАНУ, проспект Палладіна 34-а, 

03680 м. Київ- 142 
            
 Тел.: (044) 360-28-50, (094) 924-98-50 
 Тел./факс.: (044) 424-00-60 

        e-mail:  chrtgsoc@gmail.com                                   
_____________________________________ 

 
 

 Одержати більш детальну інформацію, та 
зареєструватись для участі в конференції можна на 
сайті: http://ccs.igns.gov.ua 
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