
 
 

Довідки: 

м. Київ (ІЗНХ НАНУ) 
Коваль Лариса Борисівна  
Тел. (044)2253511 Факс (044)2253071 
e-mail koval@ionc.kiev.ua  
 
м. Дніпро (ДВНЗ УДХТУ)  
Берзеніна Оксана Валеріївна  
Роб. тел. (0562)47-06-72 
Моб. тел. (067)725-10-05 
 
Величко Олена Валеріївна 
Роб. тел. (0562)47-06-72 
Моб. тел. (098)03-00-992 
 
E-mail орг. комітету для інформаційної 
підтримки 
ucic2018dnipro@gmail.com 
 

Локальний оргкомітет 
Штеменко О.В. (голова), Берзеніна О.В. (вчений 
секретар), Коваль Л.Б. (вчений секретар), 
Василюк С.Л., Величко О.В., Голіченко О.А., 
Коваленко І.Л., Овчаренко А.О. Скриптун І.М., 
Сорочкіна К.О., Хмарська Л.О. 

 Організаційний внесок  
Організаційний внесок сплачується за 
умови прийняття тез доповідей науковим 
організаційним комітетом та складає 
600 грн. Аспіранти та молоді вчені (віком 
до 35 років) сплачують 50% 
організаційного внеску – 300 грн, заочна 
участь (автору на електронну пошту буде 
надісланий електронний збірник тез у 
вигляді pdf-файлу) – 150 грн. 
 
Оплата організаційних внесків учасників 
конференції (крім молодих учених) 
здійснюється до 01 червня 2018 р. на 
картку Приватбанку: 
5168-7427-0934-3838 (Хмарська Лія 
Олександрівна) 
 
Оплата організаційних внесків для 
молодих вчених здійснюється до 01 червня 
2018 р. на картку Приватбанку: 
5168-7573-5820-5914 (Величко Олена 
Валеріївна) 
 
Будь-які банківські комісії не включені в 
суму організаційного внеску та 
оплачуються додатково. У разі сплати 
організаційний внесок не через систему 
Приват24 або з картки іншої особи – 
просимо вказувати у графі «Призначення 
платежу» прізвище та ім’я учасника, за 
якого проводиться оплата. Копію квитанції 
про оплату просимо надсилати на e-mail 
організаційного комітету: 
ucic2018dnipro@gmail.com 

 Міністерство освіти і науки України 
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Наукова рада з проблеми 
«Неорганічна хімія» 
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XX Українська конференція 

з неорганічної хімії 
до 100-річчя заснування 

Національної академії наук України 
за участю закордонних учених 

 
Друге інформаційне повідомлення 

 
 

веб-сайт конференції 
http://inorgchem2018.ionc.kiev.ua 

 
 

Дніпро – 2018 



Друге інформаційне повідомлення 
 

Шановні колеги! 
Наукова рада з проблеми «Неорганічна хімія» 
НАН України, Інститут загальної та неорганічної 
хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний 
університет» запрошують Вас взяти участь у 
ХХ Українській конференції з неорганічної 
хімії, яка відбудеться з 17 до 20 вересня 2018 
року у місті Дніпро. 

 
Науковий комітет 

Пехньо В.І. – член-кореспондент НАН України, 
директор Інституту загальної та неорганічної хімії 
імені В.І. Вернадського НАН України 
(співголова);  
Півоваров О.А. – д.т.н., ректор ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний 
університет»  ((співголова);  
Штеменко О.В. – д.х.н. (заступник голови); 
Коваль Л.Б. – к.х.н. (вчений секретар); 
Андронаті С.А. – академік НАН України, д.х.н.; 
Барчій І.Є. – д.х.н.; Білоус А.Г. – академік НАН 
України, д.х.н.; Варгалюк В.Ф. – д.х.н.; 
Гладишевський Р.Є. – член-кореспондент НАН 
України, д.х.н.; Голуб О.А. – д.х.н.; Гриньов Б.В. 
– академік НАН України, д.фіз.-мат.н.; 
Дзязько Ю.С. – д.х.н.; Зінченко В.Ф. – д.х.н.; 
Камалов Г.Л. – академік НАН України, д.х.н.; 
Кокозей В.М. – д.х.н.; Мчедлов-Петросян М. О. 
– д.х.н.; Огенко В.М. – член-кореспондент НАН 
України, д.х.н.; Павліщук В.В. – член-
кореспондент НАН України, д.х.н.; 
Розанцев Г.М. – д.х.н.; Сейфулліна І.Й. – д.х.н.; 
Слободяник М.С. – член-кореспондент НАН 
України, д.х.н.; Стрижак П.Є. – член-
кореспондент НАН України, д.х.н.; Трунова О.К. 
– д.х.н.; Фрицький І.О. – д.х.н.; Чергинець В.Л. 
– д.х.н.; Dr. Arion V. (Wien, Austria); 
Dr. Fonari M. (Chisinau, Moldova); Dr. Gorski A. 
(Warsaw, Poland); Dr. Mokhir A. (Erlangen, 
Deutschland); Ли Чанхуа (Нінбо, КНР); Dr. Тан 
Цзяньго (Циндао, КНР); Dr. Łyszczek R. (Lublin, 
Poland); Dr. Го Фен Чжи (КНР), Dr. Grafov A. 
(Helsinki, Finland); Dr. Bon’ V. (Dresden, 
Germany); Dr. Nemykin V. (Winnipeg, Canada); 
Dr. Mikhalovsky S. (Brighton, United Kingdom); 
Dr. Kabay N. (Izmir, Turkey). 

 Інформація про місця проживання 
 

Учасники конференції самостійно 
бронюють місце проживання. 
Інформація про готелі, розташовані 
неподалік від місця проведення 
конференції: 

Готель «Рассвет» 
http://hotelrassvet.com.ua/ 

м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 30 
Вартість номерів від 450 до 1300 грн за 
добу в залежності від класу номеру. 

 
Готель «Жовтневый» 

http://hotel-zhovtneviy.dp.ua/ 
м. Дніпро, пл. Шевченка, 4-А 

Вартість номерів від 450 до 1300 грн за 
добу в залежності від класу номеру. 

 
Кімнати для приїжджих "Готель 
Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ" 
http://dduvs.in.ua/gurtozhytky-dduvs/ 

Проживання від 450 грн за добу 
 

Інші готелі м. Дніпро 
https://goo.gl/maps/xMnY2DWmsX72 

 
Як доїхати до університету 

Проїзд від аеропорту: маршрут 109 
(зупинка вул. Чернишевського/Нагорка) 
або маршрут 60 до вул. Панікахи з 
пересадкою на маршрут 101А до зупинки 
пр. Гагаріна/Нагорка  
Проїзд від залізничого та автовокзалу: 
трамвай №1 (зупинка пр. Гагаріна/ 
Нагорка), маршрут 101А, 146А або 109 
(зупинка вул. Чернишевського/Нагорка) 
 
Детальна інформація з посиланнями та 
картою розміщена також на офіційному 
сайті конференції 
http://inorgchem2018.ionc.kiev.ua 

 Ключові дати 
25.04.2018 – друге інформаційне 
повідомлення;  
30.04.2018 – останній термін подання тез 
доповідей та реєстрації учасників; 
01.06.2018 – останній термін одержання 
організаційних внесків;  
15.06.2018 – розміщення на сайті 
програми конференції; 
17.09.2018 – день заїзду та реєстрації 
учасників конференції; 
18-19.09.2018 – робота конференції у 
секціях та пленарні доповіді; 
20.09.2018 – підведення підсумків 
конференції та від’їзд учасників. 

Місце проведення 
Конференція буде проходити в ДВНЗ 
«Український державний хіміко-
технологічний університет» за адресою 
м. Дніпро, пр. Гагаріна 8, головний 
корпус. 

Тематика конференції 
На конференції будуть представлені 
пленарні (до 30 хв.), усні (до 20 хв.) та 
стендові доповіді з пріоритетних 
напрямків та найбільш актуальних 
проблем неорганічної хімії та технології. 
Робота конференції буде проходити за 
напрямами: 
1. Хімія координаційних сполук та 
біонеорганічна хімія;  
2. Хімія твердого тіла;  
3. Фізико-неорганічна та нанохімія;  
4. Сучасні енергоекологічні технології. 
Мови для спілкування – українська, 
англійська, російська. 

Спонсор конференції 
Приватне підприємство «Науково-
виробнича фірма СВК» (http://svk.com.ua) 


