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ТРЕТІЙ МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ

      МЕТОДИ ХІМІЧНОГО АНАЛИЗУ

Запрошення 
(перше інформаційне повідомлення)

27-30 травня 2008 р.

Севастополь
2008

Запрошення може тиражуватись 
і розповсюджуватись без обмежень

УМОВИ УЧАСТІ
Для включення до програми симпозіуму тез доповідей

(та їх опублікування) необхідно до 25 квітня 2008 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 

(3,5", формат Ms Word або RTF, ім'я файлу – прізвище 
автора або доповідача).

Матеріали доповідей (у повному обсязі),
оформлені згідно з правилами для авторів, будуть 

надруковані в "Журналі Хроматографічного 
товариства".

Робочі мови симпозіуму :
українська, російська, англійська

_______________________________________
Питання організації (під час симпозіуму) виставок  

продукції    або розміщення у тезах доповідей 
повідомлень рекламного характеру просимо 

обговорити з співголовою оргкомітету. 
_______________________________________

Друге інформаційне повідомлення та програма 
симпозіуму будуть надіслані  учасникам до 15 травня 

2008 року.



ЗАЯВКА-АНКЕТА
учасника Третього міжнародного симпозіуму

«Методи хімічного аналізу»”

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
СИМПОЗІУМУ

Третій  міжнародний  симпозіум  «Методи  хімічного 
аналізу»” 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 Центральній військовому туристичному 
комплексі «Севастополь» в комфортабельних  номерах. 

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

Прибуття учасників 27 травня,
від`їзд – 30 травня 2008 р.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
(1060 грн.) повинен бути сплачений 

до 1 травня  2008 р.
Внесок  включає плату за проживання, харчування, 

матеріали симпозіуму.

Реквізити для оплати
організаційного внеску

(в гривнях)

Р/р 26000301000493 в 1 КФ ВАТ ВТБ Банк, 
МФО 322852, Код ЄДРПОУ 21710183
Одержувач платежу: Хроматографічне товариство. 
Призначення платежу: 
організаційний внесок (без ПДВ)

ТЕМАТИКА СИМПОЗІУМУ
• дослідження процесів та явищ, що лежать в 

основі фізико-хімічного аналізу; 
• методики хімічного аналізу та їх застосуван-

ня у різних галузях науки і практичної діяль-
ності; 

• методи радіоізотопних досліджень та їх за-
стосування для оцінки стану довкілля;

• інтегральні методи оцінки якості;
• метрологічне забезпечення досліджень; 
• сучасне обладнання для аналітичних дослі-

джень; 

Голова оргкомітету 
Емлен Володимирович Соботович,

акад. НАН України  
Співголова

Модест Миколайович Герцюк
              Тел.: (044) 360-28-50, (094) 924-98-50

Заступники голови оргкомітету:
Георгій Віталійович Лисиченко,

Чл.-кор. НАН України
Тел.: (044)424-00-29

Людмила Георгіївна Александрова, д.г.н
Тел.:  (044) 289-41-88

Вчений секретар оргкомітету –
Тетяна Василівна Чекалова

                Тел.: (0692) 41-24-12, . 8-095-501-32-06
         Тел./факс : (0692) 41-24-22,
         e-mail: portses@stel.sebastopol.ua

Поштова адреса оргкомітету:
Хроматографічне товариство

А/с 30, 03143, Київ-143 
e-mail:  chrtgsoc@gmail.com 

                      chrtgsoc@mail15.com
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