
м. Київ, 22-23 вересня 2015 р., Інститут ядерних досліджень НАН України 
 

*Щоб заповнити або очистити поле «Так» чи «Ні» двічі клацніть по ньому мишею у редакторі Word. 
 

Українська конференція з ФП та КТС - 2015  
Реєстраційна форма учасника конференції 

 
 
Прізвище:    Ім’я:   По-батькові: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Посада: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Назва установи: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Електронна пошта:     Факс:       
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Чи плануєте представити доповідь?     Так      Ні   
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Чи бажаєте Ви опублікувати свою доповідь у спеціалізованому випуску УФЖ, який може бути 
випущений у разі наявності достатньої кількості бажаючих та згоди редколегії журналу? 
      Так      Ні  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
A.  Організаційний внесок 
Організаційний внесок складатиме 150 грн.; аспірантам, студентам – 100 грн. 
 
B. Проживання (зробіть позначку у потрібному місці) 
 

 Я зарезервую місце у готелі самостійно (online) у готелі «Дружба», «Голосіївський» або в іншому готелі 
 Прошу зарезервувати місце вартістю ____ грн. (за добу) в ___ -місному номері готелю «Дружба»  

     з _______ по ________  (включно) вересня 2015 р. 
 Прошу зарезервувати місце вартістю ____ грн. (за добу) в ___ -місному номері готелю «Голосіївський»  

     з _______ по ________ (включно) вересня 2015 р. 
 Прошу зарезервувати місце в готелі НТУ  з _______ по ________ (включно) вересня 2015 р. 
 Готель не потрібний 

       
Готелі Адреса  
1. Дружба бул. Дружби народів, 5 Інформація про ціни та ін. на веб-сторінці 

http://www.hotel-druzhba.com.ua 
2. Голосіївський пр-т. Голосіївський 

(40-річчя Жовтня), 93 
Інформація про ціни та ін. на веб-сторінці 

http://www.hotelgolos.com 
3. Готель НТУ (кіль- 
 кість місць обмежена) 

вул. Кіквідзе, 36 200 грн. (одномісний номер) 
180 грн. (одне місце у двомісному номері) 
150 грн. (одне місце у тримісному номері) 

 
С. Бенкет (орієнтовна вартість для зареєстрованих учасників конференції 250 грн.) 
 
Чи плануєте брати участь у бенкеті 22 вересня 2015 р.?   Так   Ні 
 
Заповнену форму слід надіслати якомога раніше, але не пізніше 30 червня 2015 р. 
електронною поштою або факсом науковому секретарю конференції  В.В. Луценку 
 
Поштова адреса: 
Інститут ядерних досліджень НАНУ 
пр. Науки 47, м. Київ, 03028 
Ел. пошта: lutsenko@kinr.kiev.ua 
Факс. 044-5251368 
Тел. 044-5255234 
Веб-сторінка конференції: http://www.kinr.kiev.ua/UCPPCF/2015.html 
Дата:  


