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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної 

конференції «Фундаментальні та прикладні аспекти інтродукції рослин у 

реаліях Євроінтеграції», присвяченої 100-річчю  Національної  академії наук 
України, яка відбудеться  9-11 жовтня 2018 р. у м. Києві на базі  

Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України  

за адресою: 01014, Київ-014, вул. Тімірязєвська, 1 

 

Просимо підтвердити участь в роботі конференції! 

 Для  учасників  конференції  необхідно  заповнити  та  надіслати  на 

електронну адресу оргкомітету: nbg.conf.18@gmail.com  АНКЕТУ.  

  Будь ласка, виберіть номер для проживання (+) і повідомте нам на Е-mail.  

 

АНКЕТА 

 

1. Прізвище, ім'я, по батькові ________________________  

2. Під час конференції Я хочу проживати:  

 А)  Готель  «Дружба». Київ ,  бул.  Дружби  Народів,  5  (станція  метро  

"Либідська")  

Вартість проживання за добу:  

одномісний номер (стандарт) 600 грн * _________ 

одномісний номер (стандарт +) 700 грн * _________  

двомісний номер (стандарт) два окремих ліжка 750 грн * _________ 

двомісний номер (стандарт +) одне велике ліжко 800 грн * _______  

двомісний номер (стандарт +) два ліжка 800 грн * _______  

напівлюкс (одне велике ліжко) 850 грн * ___________  

люкс (одне велике ліжко) 1000 грн * ___________  

Для більш детальної інформації щодо проживання в готелі "Дружба"  

запрошуємо відвідати сайт готелю   

http://www.hotel-druzhba.com.ua/index.php?mod=art&id=2  

 Б) Готель «Видубичі».  Київ, вул. Промислова, 4, тел. (044) 331-02-60 

Номери: 2-х місний стандарт - 370 грн/доба _______ 

2-х місний економ - 280 грн/доба _______ 

 В) Хостел «Веселка». Київ, вул. Володимирська, 42а, 4 поверх, тел : 

093583-59-99 та 06699-666-86 

6-ти місний - 240-260 грн/доба _______ 

4-х місний - 280-300 грн/доба _______ 

2-х місний - 700-750 грн/доба _______ 

 Г) Житла не потребую __________  

 3. Мені потрібні гарячі обіди  

      ТАК ________  

      НІ ________  

4. Участь в «Ботанічному чаї» 

      ТАК ________  

      НІ ________  

 

Проїзд, харчування та проживання здійснюється за рахунок учасників конференції.  

mailto:nbg.conf.18@gmail.com
http://www.hotel-druzhba.com.ua/index.php?mod=art&id=2


  

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

09 жовтня 

8.30-12.00 – приїзд та реєстрація учасників конференції  

13.00-14.00 – розселення у готелях учасників конференції  

14.00-17.00 – екскурсії по колекційних та експозиційних ділянках НБС імені 

М.М.Гришка НАН України.  

 

10 жовтня  

8.30-10.00 – реєстрація учасників конференції  

10.00-12.00 – відкриття конференції та пленарні доповіді (час виступу до 20 

хвилин)  

12.00-12.20 – кава-брейк  

12.20-13.20 – пленарні доповіді  

13.30-14.30 – обідня перерва  

14.30-16.00 – наукові доповіді (час виступу до 10 хвилин)  

16.00-17.30 – засідання Ради ботанічних садів та дендропарків України 

18.00-20.00 – дружня зустріч «Ботанічний чай» 

 

11 жовтня 

9.00-11.00 – наукові доповіді (час виступу до 10 хвилин) 

11.00-11.20 – кава-брейк  

11.20-13.00 – наукові доповіді  

13.00-14.00 – обідня перерва  

14.00-16.00 – екскурсії по колекційних та експозиційних ділянках НБС імені 

М.М.Гришка НАН України. 

16.00-16.20 – закриття конференції  

 

 Оплата організаційного внеску 100 грн. (без обіду) здійснюється під час 

реєстрації учасників конференції. 

 Оплата обіду при реєстрації (близько 80 грн. за обід). 

 Оплата за «Ботанічний чай» (300 грн.) здійснюється при реєстрації. 

 Вартість збірника матеріалів конференції – 100 грн. (для тих, хто не оплатив 

друк тез). 

Адреса оргкомітету: 
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України 

Україна, 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1. http://www.nbg.kiev.ua/about_garden/contact/ 

За додатковою інформацією звертатися: тел. 0978153983 Рахметова Світлана. 

E-mail: nbg.conf.18@gmail.com 

 

Місце проведення конференції: корпус № 6, Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка. 

Проїзд: по навігатору до вул. Тімірязєвська, 1. Або від станції метро “Печерська” автобусом 

№62 чи від Центрального залізничного вокзалу тролейбусом №14 до кінцевої зупинки 

“Ботанічний сад”.  

 

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ 

http://www.nbg.kiev.ua/about_garden/contact/
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