
                                                                           

             

                   

Членам Президії УАЛДВК   

Головам місцевих осередків 

УАЛДВК. 

№ 10  5 вересня 2016р. 
 

    Відповідно до додаткового Реєстру з’їздів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій МОЗ та НАМН України на 2016 р.  19-20 жовтня  2016 р. 

у м. Тернополі   відбудеться науково-практична конференція УАЛДВК з 

міжнародною участю « Сучасні підходи до формування клінічних настанов з 

діагностики і лікування шкірних захворювань та інфекцій , що передаються 

статевим шляхом: європейський досвід та українські реалії ».    
 

                           ОРГАНІЗАТОРАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ Є: 

          *Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів 

 *Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горобачевського  

 МОЗ України. 

          *Національний медичний університет імені О.О.Богомольця МОЗ України. 

 

             МЕТА ПРОВЕДЕННЯ науково-практичної конференції:   

 

узагальнення результатів сучасних досягнень світової медичної науки в галузі 

дерматовенерології та перспективи реформування   і модернізації спеціалізованої 

дерматовенерологічної допомоги в Україні.  
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЙ:   

46001, м. Тернопіль,  вул. Текстильна, 28-Ч, ТРЦ « Подоляни » .    Концертхол. 

ПОЧАТОК РЕЄСТРАЦІЇ ДЕЛЕГАТІВ – 08.
00

- 10.
00

 19 жовтня 2016 р.;       

ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ–  10.
00

  19 жовтня 2016 р. 

 

   До участі у конференції запрошуються члени УАЛДВК, головні 

спеціалісти-дерматовенерологи обласних та міського ( м. Київ)   Управлінь 

охорони здоров’я, завідувачі профільних  кафедр медичних ВУЗів України, 

науковці  , практичні лікарі-дерматовенерологи та лікарі суміжних 

спеціальностей. 

    Норма представництва делегатів на науково-практичну 

конференцію  від регіональних осередків УАЛДВК  : 1 делегат від 10 

членів осередку (форма заявки - Додаток №1). Члени УАЛДВК -делегати 
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конференції, отримують повний комплект матеріалів конференції 

безкоштовно.  

Відповідальність за   супровід гостей конференції, запрошених  

спонсорами-фармацевтичними фірмами, повністю     покладається   на спонсорів- фармацевтичні фірми.   

Гостям конференції     від       УАЛДВК безкоштовно будуть вручені:  програми конференцій та 

сертифікат учасника. 

Своєчасне бронювання місць в готелях та поселення делегатів та гостей 

конференції здійснюється самостійно. Список готелів та контактні дані 

приведені в Додатку №2. 

В ході проведення конференції УАЛДВК делегатам та гостям конференції  

пропонуються екскурсійні поїздки до:  
1. Свято-Успенської Почаївської лаври (МП) 

2. Марійський Духовний центр с. Зарваниця (УГКЦ). 

Екскурсії планується провести 20.10.2016 р. з 13
00

 по 19
00

. (форма заявки на 

екскурсії -Додаток №3) 

 

      Під час роботи конференції відбудеться  також  засідання Президії 

УАЛДВК з організаційних питань діяльності Асоціації, а також з  питання 

нагородження почесною відзнакою УАЛДВК  «Честь і пошана від Української 

дерматовенерології»  у 2016р. Прохання до голів осередків подати   дані 

відповідно до «Положення про Почесну відзнаку УАЛДВК» для нагородження 

членів керованих   осередків до 12 вересня 2016 р. Зокрема, в першу чергу це 

стосується Волинського, Закарпатського, Миколаївського, Рівненського, 

Сумського, Черкаського, Чернівецького та Чернігівського осередків, кандидатури 

членів яких ще не подавались на нагородження. 

   
 Питання стосовно роботи конференцій просимо завчасно узгодити з членами 

оргкомітету: президентом УАЛДВК, професором Степаненком Віктором Івановичем, E-

mail: asociaciya1@ кv.chеreda.net ; E-mail:dvk2@ukr.net ; тел. (044)287-30-34, 255-16-31; 

050-380-31-56, м.Київ) (програма конференції, доповіді); з виконавчим директором, 

професором  Коганом Борисом Григоровичем (участь фармацевтичних фірм: E-

mail:dvk1@ukr.net ;  тел. (044)255-14-05, 050-410-02-04, м.Київ); секретаріатом УАЛДВК: 

т/ф (044)255-16-32, м.Київ, E-mail: asociaciya1@ кv. chеreda.net; E-mail:dvk2@ukr.net 

.Особа відповідальна за проведення: Хара Олександр Іванович- віце-президент 

УАЛДВК, тел. 067 926- 93-67, E-mail:oshvd2@ukr.net( списки делегатів і гостей 

конференції –реєстрація ),  бухгалтером УАЛДВК Лук’янчук Наталією Геннадіївною  

тел...097-48-77-444; E-mail:Nataliluk@ukr.net (м.Київ). 

 

Кінцевий термін подання  заявок до Організаційного комітету щодо реєстрації 

персонального складу делегатів для  участі в роботі  конференції, зазначених у 

Додатку №1 та Додатку №3 ,  здійснити на адресу oshvd2@ukr.net (ХАРІ 

Олександру Івановичу)  - 12 вересня  2016 р.! 

          

                    З повагою,  

          Голова оргкомітету конференції 

         Президент УАЛДВК             

       д.мед.н., професор                         В.І.Степаненко 

mailto:oshvd2@ukr.net
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Додаток №1 до інформаційного листа головам осередків та членам  Президії 

УАЛДВК! 

  

Список членів УАЛДВК - делегатів   

науково-практичної конференції УАЛДВК з міжнародною участю « Сучасні 

підходи до формування клінічних настанов з діагностики і лікування 

шкірних захворювань та інфекцій , що передаються статевим шляхом: 

європейський досвід та українські реалії » (19-20 жовтня, м. Тернопіль).    

 

 від………(назва осередку)………………………………………….. осередку 

УАЛДВК 

 

 

№ Прізвище, ім’я по батькові 

делегата 

Місце роботи, посада 

   

   

   

   

   

   
 

Відповідь надати на адресу oshvd2@ukr.net (ХАРІ Олександру Івановичу)  

до12 вересня  2016 р.! 
 

   Голова осередку                                (підпис) 

 
 

 

 

Додаток №2   до інформаційного листа головам осередків та членам Президії 

УАЛДВК! 

Список готелів для поселення делегатів  та гостей  

науково-практичної конференції УАЛДВК з міжнародною участю « Сучасні 

підходи до формування клінічних настанов з діагностики і лікування 

шкірних захворювань та інфекцій , що передаються статевим шляхом: 

європейський досвід та українські реалії » (19-20 жовтня, м. Тернопіль).    
 

№ 

з/п 

Назва готелю, адреса Контакти 

1 2 3 

1 Готельно-ресторанний комплекс Avalon Palace 

46002, Тернопіль, Бандери, 2 

(097) 3243333 

2 Готель «Акант» 

47722, Великі Гаї, Галицька, 44А 

(067) 2086286, (0352) 490095 

http://akant.te.ua/ 

mailto:oshvd2@ukr.net
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3 Garden Hall, готельно-ресторанний комплекс 

Тернопіль, Шептицького, 30 

(096) 9995858, (0352) 520002 

4 Готельно-розважально-оздоровчий комплекс 

«Алігатор» 

46006, Тернопіль, Гайова, 29 

(067) 3533100, (0352) 527172 

http://alligator.te.ua/ 

5 Готельно-ресторанний комплекс «Братислава» 

46020, Тернопіль, Будного, 10А 

(0352) 432277, (0352) 435743 

http://www.bratislava.te.ua 

6 Готель «Галичина» 

46009, Тернопіль, Чумацька, 1Б 

(0352) 524397, (0352) 533595 

reservation@hotel.te.ua 

7 Готельний комплекс «Глобус» 

46020, Тернопіль, Будного, 18 

(0352) 550040, (0352) 550040 

(0352) 550035, (068) 6469995 

globus-hotel@mail.ru 

8 Ресторанний комлекс «Джентльмен» 

Петриків,  Дорошенка, 3 (авторинок Мотор) 

(0352) 550099, (0352) 550015 

http://www.gentleman.te.ua/ 

9 Готельно-ресторанний комплекс «Камелот» 

Тернопіль, Об'їзна, 6  (Східний масив) 

(0352) 514747 

office@hotel-kamelot.te.ua 

10 Готель «Тернопіль» 

46001, Тернопіль, Замкова, 14 

(0352) 524263 

reservation@hotel.te.ua 

11 «У Василя», готель 

Тернопіль, Бандери, 29 

(0352) 475510, (067) 3504167 

nino.art@mail.ru 

12 Готель «Злагода» (колишній Глобус+) 

Смиківці, Злагоди, 1 

(0352) 551515, (0352) 551500 

(0352) 551505, (0352) 551551 

http://zlagoda.te.ua 

13 «Версаль», готель 

Тернопіль, Львівська, 34 

(0352) 512895 

14 «Юхнович» 

Тернопіль, Родини Барвінських, 3А 

(0352) 433956 

15 «Гостинний двір», готель 

Тернопіль, Горбачевського, 1 

(0352) 554985 

16 «Сапсан» 

Тернопіль, Білецька, 49А 

(098) 4768228 

17 «Центральний» 

Тернопіль, Шевченка, 25 

(0352) 253516 

18 «Чайка» 

Тернопіль, Білецька, 52 

(0352) 258770 

19 «Монако» 

Кутківці, вул. Тернопільська, 8а 

(0352) 433871 

20 «Тернозавр»  

Тернопіль, Об'їзна, 12/12А (ринок "Західний", 3 

ряд) 

(0352) 533646 

 Бронювання місць та поселення в готелях делегатами та гостями конференції здійснюється 

самостійно. 
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Додаток №3  до інформаційного листа головам осередків та члена Президії 

УАЛДВК! 

Список делегатів  та гостей  

науково-практичної конференції УАЛДВК з міжнародною участю « Сучасні 

підходи до формування клінічних настанов з діагностики і лікування 

шкірних захворювань та інфекцій , що передаються статевим шляхом: 

європейський досвід та українські реалії » (19-20 жовтня, м. Тернопіль) для 

участі в екскурсіях.    

 

 
Назва осередку: 

Напрям екскурсії Кількість осіб П.І.П. бажаючих 

Почаївська лавра  1. 

2. 

3. 

. 

Духовний центр Зарваниця  1. 

2. 

3. 

 

Відповідь надати на адресу oshvd2@ukr.net (ХАРІ Олександру Івановичу)  до12 

вересня  2016 р.! 

 

mailto:oshvd2@ukr.net

