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Нарада за результатами виконання 

цільової комплексної програми НАН України 
«Астрофізичні і космологічні проблеми прихованої маси і темної енергії Всесвіту 

(Космомікрофізика)» 
21-22 листопада 2012,  Інститут ядерних досліджень НАН України 

 
Вельмишановні учасники програми Космомікрофізика (космічних досліджень)! 

 
Як було домовлено на конференції у Євпаторії 5-го вересня 2012, і як уже написав Валерій 
Михайлович, ми запланували провести нараду у Києві 21-22 листопада 2012 в Інституті 
ядерних досліджень НАН України. Головною метою наради є не лише звіти про виконану 
роботу, а і формулювання і обговорення пропозицій астрофізичних, космологічних, 
супутникових досліджень по „Програмі космічних досліджень НАНУ”.  
Дуже бажаною є активна участь молодих учених, для яких планується організувати 
стендову сесію. 
 
Ми маємо наміри працювати другу половину середи 21-го листопада (з 13-ї години) і 
завершити у четвер 22-го листопада у першій половині дня. 
  
Для презентацій будуть надані проектор і комп’ютер. 
Для стендових доповідей будуть встановлені стенди. 
Харчування (вечеря 21-го листопада і перерви на каву) ми постараємося організувати в 
нашому Інституті. 
Ми сподіваємося організувати Інтернет зв’язок за допомогою Wi-Fi. 
 
Інформація про нараду (по мірі формування програми) можна буде знайти на веб-сайті 
відділу фізики лептонів ІЯД НАНУ на сторінці наради:  http://lpd.kinr.kiev.ua/kmf12/ 
(тут Ви можете знайти інформацію про нараду програми, яка була проведена у 2008 році 
http://lpd.kinr.kiev.ua/kmf08/) 
  
Для якнайкращої організації наради дуже просимо Вас: 
1) Надіслати реєстраційну форму (текстовий файл, див наступну сторінку) до 9-го 

листопада. 
2) Повідомити (якомога раніше!), чи потрібен Вам готель у Києві, щоб ми спробували 

забронювали номери у готелі Інституту післядипломної освіти Київського 
національного університету Тараса Шевченка (вул. Василькiвська 36, біля Амурської 
площі, станція метро „Васильківська”, час проїзду до ІЯД НАНУ близько 30-40 хв., 
ціна одномісного номеру 300 грн., місце у двомісному номері 150 грн.)  

 
Будемо раді зустріти Вас в Інституті ядерних досліджень НАН України! 
 
Даневич Федор Анатолійович  danevich kinr.kiev.ua (044) 525 1111, 525 2210 
Кобичев Владислав Валерійович  kobychev kinr.kiev.ua (044) 525 1111 
Зуєва Олена  Володимирівна (орг. питання) zueva kinr.kiev.ua (044) 525 5283 
Черняк Дмитро (технічне забезпечення)  chernyak kinr.kiev.ua (044) 525 5283 
 
Факс: (044) 525 4463 
Відділ фізики лептонів, Інститут ядерних досліджень НАН України,  
03680, Київ, проспект Науки 47 
http://lpd.kinr.kiev.ua/ 



Реєстраційна карта 
учасника наради за результатами виконання програми „Космомікрофізика” 

21-22 листопада 2012,  Інститут ядерних досліджень НАН України 
 
Прізвище ім‘я по батькові: 
Інститут (університет): 
контактний телефон: 
електронна пошта: 
 
Чи потрібно бронювати готель в Інституті післядипломної освіти? Який номер? 


