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Друге інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

ІІ Симпозіум «Сучасні проблеми нанокаталізу» (NANOCAT 2017) за участю
закордонних вчених, організований Відділенням хімії НАН України, Інститутом фізичної
хімії НАН України та Науковою радою НАН України з проблеми "Нанохімія" за фінансової
підтримки державних підприємств при ІФХ НАН України «КАТЕК» та «РАДМА», буде
проходити в конференц-залі Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної
академії наук України (м. Київ, проспект Науки, 31).
ПРОЖИВАННЯ
Учасники самостійно забезпечують своє поселення та проживання в готелях.
Інформація щодо готелів розміщена на сайті Симпозіуму.
Оргкомітет не бронює учасникам зворотні залізничні та авіаційні квитки и просить
подбати про їх придбання заздалегідь.
РЕЄСТРАЦІЯ
Реєстрація учасників відбудеться 25 вересня з 9.00 години в холі Інституту фізичної
хімії ім. Л.В. Писаржевського. Проїзд до метро Либідська або Деміївська, далі на
маршрутках, автобусах або тролейбусах, що курсують по проспекту Науки, до зупинки
«Гідрометеорологічна».
Учасникам Симпозіуму слід оформляти посвідчення про відрядження на
Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України.
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Для компенсування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням Симпозіуму,
передбачається реєстраційний внесок у розмірі 400 грн. Реєстраційний внесок покриває
організаційні видатки (публікація тез, кава-брейки, Welcome Party тощо).
За умови заочної участі у Симпозіумі сума реєстраційного внеску становить
150 грн. Ця сума включає видатки на публікацію тез та поштові витрати на пересилку
збірки авторам.
Оплата реєстраційного внеску здійснюється на рахунок ДП «Каталіз і екологія»
Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського Національної академії наук України:
ДП «Каталіз і екологія» ІФХ ім. Л.В.Писаржевського НАНУ
код 21572516
п/р 26005000021326
в ПАТ «УКРСОЦБАНК»
МФО 300023
або готівкою під час реєстрації учасників.
При переказі грошей у графі «призначення платежу» вказати «участь у симпозіумі
Нанокат-2017» та обов’язково зазначити прізвище, ім’я та по-батькові учасника.
Про сплату просимо інформувати Оргкомітет, надіславши повідомлення на адресу:
nanocatalysis.ua@gmail.com. Бажано надіслати також копію або скан квитанції.

Будемо раді бачити Вас серед учасників Симпозіуму.

З повагою, Оргкомітет

