І Міжнародна науково-технічна конференція
«ДИНАМІКА, МІЦНІСТЬ І МОДЕЛЮВАННЯ В
МАШИНОБУДУВАННІ»
10-14 вересня 2018 р., Харків, Україна
Друге інформаційне повідомлення
Оргкомітет, розглянувши Вашу заявку, запрошує Вас взяти участь у
роботі конференції, що відбудеться в Інституті проблем машинобудування
ім. А.М. Підгорного НАН України.
Конференція присвячена 100-річчю заснування Національної академії
наук України.
Програма конференції та збірник тез доповідей будуть вручені
учасникам на конференції (їх електронні версії будуть розміщені на сайті
http://www.ipmach.kharkov.ua).
Нагадуємо Вам, що останній термін оплати оргвнеску – 27.08.2018 р.
Оргвнесок для учасників з України – 300 грн, для іноземних
учасників – 50 Euro (за курсом Національного банку України на день
оплати). Для студентів, аспірантів і молодих учених до 35 років – 100 грн,
для іноземних учасників – 20 Euro.
Оргвнесок включає в себе оплату організаційних витрат, інформаційне
й бухгалтерське забезпечення, оренду приміщень, видання інформаційних
матеріалів і не включає оплату проживання, харчування та товариської
зустрічі.
Банківські реквізити для оплати рахунку:
Одержувач:
Науково-технічний концерн «Інститут проблем машинобудування»
НАН України
р/р № 26004060250600 у ХМРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533,
код 31063720
Призначення платежу: «Передоплата за участь у конференції ДММ2018, ПІБ першого співавтора доповіді або учасника, що планує приїхати»
При необхідності, після надання ІПН і номера Свідоцтва платника
ПДВ, юридичної і фізичної адреси й оформленого контракту (його
електронний шаблон розміщений на сайті http://www.ipmach.kharkov.ua) від
НТК «ІПМаш НАНУ», що є співорганізатором конференції і через який
здійснюються оплати, буде надіслано рахунок і, якщо необхідно, Статут НТК
(бухгалтер Ірина Леонтіївна Шемаєва, тел.: +38(057) 719-87-09,
+38(057) 349-47-23, E-mail: ira2805_76@i.ua).

Після перерахування оргвнеску необхідно вислати копію квитанції про
оплату на електронну пошту оргкомітету.
Можлива оплата оргвнеску після прибуття на конференцію. У цьому
випадку прохання сповістити про це оргкомітет до 15 серпня 2018 р.
Із
питань
публікації
доповідей
у
журналі
«Проблеми
машинобудування» звертатися в редколегію. Вимоги до оформлення
публікації розміщені на сайті http://ipmach.kharkov.ua/ua/journal-ua.
Пропонуємо Вам для розміщення готелі, зручні за розташуванням:
Готель «Медуза», http://medusa.kharkov.ua
Готель «Харків», http://hotel-kharkov.com
Готель «Турист», http://hotel-turist.kh.ua.
При виникненні труднощів із бронюванням номерів, оргкомітет може
надати допомогу. У цьому випадку прохання повідомити оргкомітет до
15 серпня 2018 р.
Довідки за телефонами:
+38 (057) 349-47-19,
+38(066) 96-777-11 – голова, д-р техн. наук, ст. наук. співроб.
Сметанкіна Наталя Володимирівна
+38 (057) 349-47-55,
+38 (050) 73-00-918 – заст. голови, канд. техн. наук, ст. наук. співроб.
Гармаш Наталія Григорівна
+38 (057) 349-47-55,
+38 (098) 23-88-727 – заст. голови, канд. техн. наук
Протасова Тетяна Володимирівна
+38 (057) 349-47-55,
+38 (096) 96-375-83 – уч. секретар, канд. техн. наук
Мележик Ірина Іванівна
+38 (057) 349-47-04,
+38(050) 98-457-15, – відп. за сайт конференції, канд. техн. наук
Місюра Сергій Юрійович
+38 (057) 349-47-29,
+38(066) 66-136-23 – техн. секретар, Бахмутська Юлія Олегівна
E-mail: dmmvm2018@gmail.com
Оргкомітет «ДММ-2018».

