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на базі  
Національного технічного університету 

України  
"Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського" 
Оргкомітет 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Співголови: 
Пасічник В.А., КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

м. Київ; 
Лінючева О.В., КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

м.Київ; 
Омельчук А.О., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського 

НАНУ, м. Київ; 

Заступники голови: 
Колбасов Г.Я., ІЗНХ ім. В.І. Вернадського 

НАНУ, м. Київ; 
Косогін О.В., КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

м. Київ; 

Секретаріат: 
Фроленкова С.В., КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

м.Київ; 
Погоренко Ю.В., ІЗНХ ім.В.І. Вернадського 

НАНУ, м.Київ. 

Члени комітету: 
Пірський Ю.К., Берсірова О.Л., Букет○О.В., 
Васильєв Г.С., Манілевич Ф.Д., Першина К.Д., 
Бик М.В., Скриптун І.М., Ущаповський○Д.Ю.  

Контактна інформація 

Адреса оргкомітету: 
Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського" (03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус № 4 (з 
поміткою "конференція"). 

Телефони: (044) 204-97-34, (099) 380-90-68, 
  (050) 728-96-35,  (096) 801-89-78 

Електронна адреса: 9th.elchcongress@gmail.com 

Сайт: http://9th.elchcongress.kpi.ua/  

Тематика з’їзду 

Фундаментальні та прикладні проблеми 
електрохімії:  
 рівноважні та нерівноважні процеси на межі 

поділу фаз: метал (напівпровідник)/розчин 
електроліту; 

 електрохімічне матеріалознавство; 
 електрохімічна та воднева енергетика; 
 наноелектрохімія; 
 технічна електрохімія; 
 фотоелектрохімія; 
 електрохімічні сенсори та електрохімічні 

методи аналізу 
 

Під час з’їзду працюватимуть такі секції: 

 Секція 1. Фундаментальні проблеми 
електрохімії. 

 Секція 2. Прикладна електрохімія  
 
Представлення результатів досліджень 

можливе у вигляді: 

 пленарної (до 30-40 хв.) чи секційної (до 15-20 
хв.) усної доповіді;  

 стендової доповіді; 
 публікації матеріалів без особистої участі у 

з’їзді. 
 
Примітка: У зв’язку з ситуацією, що 

склалась у світі внаслідок поширення вірусу 
COVID-19, передбачається можливість участі в 
роботі з’їзду в режимі on-line. 



Організаційний внесок  
Розмір оргвнеску за участь в роботі з’їзду 
складає: 
800 грн. – для вчених з науковим ступенем 
(віком понад 35 років); 
400 грн. – для молодих вчених (до 35 років); 
350 грн. – для учасників без особистої участі у 
роботі з’їзду, але з публікацією матеріалів. 
 

Оргвнесок частково покриває витрати на 
підготовку та друк матеріалів конференції, 
канцелярські товари, оренду приміщень та 
обладнання, товариську вечерю-зустріч 
учасників конференції, чай/каву під час перерв 
між сесійними засіданнями, рекламно-
інформаційне забезпечення.  
 

Оргвнесок перераховувати  за наведеними 
нижче реквізитами, зазначивши: Прізвище, Ім’я 
по-Батькові, а в графі “призначення платежу” 
обов’язково вказати:  
«ІХ Український з’їзд з електрохімії».  
 

Для іноземних учасників: 
Банк отримувача:  JSC UKREXIMBANK 

Kyiv, Ukraine 
SWIFT BIC: EXBS UA UX   

Отримувач : 
IBAN:   UA653223130000025304000000016 
National Technical University of Ukraine “Igor 
Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine 

 

Для  українських учасників: 
Отримувач : 
КПІ ім.Ігоря Сікорського 
Рахунок     UA638201720313221007201013853   
ДКСУ  у  м.Києві  МФО 820172 
Призначення: Оргвнесок «ІХ Український з’їзд з 
електрохімії» для ХТФ Б.Н.519 

 
Публікація матеріалів 

Тези доповідей, включені в Програму 
з’їзду, будуть опубліковані у збірнику наукових 
праць, який автори отримають під час реєстрації 
перед початком з’їзду. Учасникам, які 
прийматимуть участь у з’їзді заочно (оплатили 
лише публікацію матеріалів), збірник буде 
надіслано в електронному вигляді (файлом у pdf-
форматі) на їхню електронну адресу. 
Правила оформлення тез та зразок їх 
оформлення приведено на сайті конференції:  
 

http://9th.elchcongress.kpi.ua/ 
 

УЧАСНИКАМ З’ЇЗДУ НЕОБХІДНО у 
терміни, зазначені нижче, надіслати на 
електронну адресу організаційного комітету 

 
9th.elchcongress@gmail.com 

 
електронні версії заявки про участь у роботі 
з’їзду та тези доповідей, а також скан документу, 
що підтверджує оплату оргвнеску. 
 

 
ВАЖЛИВІ ДАТИ  

 
- Подання заявки та тез доповідей в оргкомітет 

з’їзду – до 30 червня 2021 року; 

- Оплата оргвнеску учасниками з’їзду –  
до 1 серпня 2021 року; 

- Формування програми конференції та 
розсилка третього інформаційного 
повідомлення (програми-запрошення) –  
до 1 вересня 2021 року. 

Міністерство освіти та науки України  
Національний технічний університет України  

"Київський політехнічний інститут  
імені Ігоря Сікорського" 

Наукова рада НАНУ з проблеми «Електрохімія» 
Міжвідомча науково-технічна рада  

з проблем корозії та протикорозійного  
захисту металів при Президії НАНУ 

Інститут загальної та неорганічної хімії  
ім. В.І. Вернадського НАНУ 

 

 
 

 
 

Друге  
інформаційне повідомлення 


