ХVI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«УДОСКОНАЛЮВАННЯ ЕНЕРГОУСТАНОВОК МЕТОДАМИ
МАТЕМАТИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ»

Друге інформаційне повідомлення
Оргкомітет розглянувши Вашу заявку, запрошує Вас взяти участь в роботі конференції, що
відбудеться з 11 по 15 вересня 2017 р. на базі відпочинку «Біле озеро» Зміївської ТЕС (с. Задонецьке,
Зміївський р-н, Харківська обл., Україна, ~50 км від м. Харків).
Програма конференції буде вручена учасникам по прибуттю на конференцію (електронна версія
програми і тез доповідей буде розміщена на сайті ІПМаш НАН України www.ipmach.kharkov.ua). Видання
відібраних оргкомітетом і оплачених доповідей буде здійснено в випусках міжнародного науково-технічного
журналу «Проблеми машинобудування».
Нагадуємо Вам, що останній термін надання текстів доповідей – 15.06.2017 р., сплати
організаційного внеску і публікацій – 01.09.2017 р. Оргвнесок* становить еквівалент у гривнях 40 Євро (у
тому числі ПДВ) за курсом Нацбанку України на момент оплати. Для аспірантів і молодих учених до 35
років – 20 Євро (в тому числі ПДВ). Банківські послуги оплачуються учасником.
Оргвнесок включає: організаційні витрати, витрати на підготовку й тиражування матеріалів
конференції на паперових та електронних носіях, транспортні витрати.
Банківські реквізити для оплати рахунку:
Одержувач:
Науково-технічний концерн «Інститут проблем машинобудування» НАН України
р / р № 26004060250600 в ХМРЕ «Приватбанк» МФО 351533, Код 31063720
Призначення платежу: «Передоплата за участь у конференції» ( «Біле озеро»).
При необхідності, після надання ІПН та № Свідоцтва платника ПДВ і відправлення оформленого
учасником конференції контракту (його електронний шаблон розміщено на сайті ІПМаш НАН України
www.ipmach.kharkov.ua) від НТК «ІПМаш НАНУ», який є співорганізатором конференції та через який
відбуваються сплати, буде вислано рахунок і, якщо потрібно, устав НТК (бухгалтер Ірина Леонтіївна
Шемаєва тел.: (057) 349-47-23, E-mail: ira2805_76@i.ua).
Після перерахування оргвнеску необхідно вислати по електронній пошті оргкомітету копію квитанції
про оплату (або просто інформацію) з зазначенням реквізитів відправника (П.І.Б., поштова адреса,
контактний телефон, за що проведена оплата).
Допускається оплата оргвнеску та публікації на місці після прибуття на конференцію. В цьому
випадку просимо до 25 серпня 2017 р. сповістити про це оргкомітет.
Оплата публікації докладів у журналі «Проблеми машинобудування» оформлюється окремо
(квитанція або контракт). Вимоги до оформлення публікації розміщені на сайті ІПМаш НАН України
www.ipmach.kharkov.ua/journal. Учасникам, що публікують свої доповіді в журналі, необхідно перерахувати
грошову суму з розрахунку 3 Євро (в тому числі ПДВ) за сторінку А4 (кегль 12 пунктів, 1 міжрядковий
інтервал). Обсяг публікації 4–7 сторінок. З питань публікації звертатися до редколегії журналу (див. сайт).
Організаційні питання, що пов’язані з прибуттям на конференцію, будуть викладені в супровідному
листі до запрошення на конференцію.
Довідки за телефонами:
(057) 349-47-42 – зам. голови оргкомітета, к.т.н. Бабак Микола Юрійович,
(057) 349-47-42 – зам. голови оргкомітета, к.т.н. Сенецький Олександр Володимирович,
(057) 349-47-38 – учений секретар оргкомітета, к.т.н. Авраменко Олександр Миколайович.
Технічні секретарі:
(057) 349-47-42 – Яковлєва Тетяна Михайлівна,
(057) 349-48-09 – Парамонова Тетяна Миколаївна.
Факс: (0572) 944 635; E-mail: org2017@ipmach.kharkov.ua, conferenciy2017@gmail.com
Інформація на сайті: www.ipmach.kharkov.ua
Оргкомітет
*

Оплата проживання та харчування в оргвзнесок не входять. Орієнтовна вартість: проживання 8-10 Euro за добу,
3-х разового харчування 12-16 Euro за добу.

