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Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції і пленумі Всеукраїнської асоціації інфекціоністів на 

тему: «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці 

інфекціоніста», 4-5 жовтня 2018 року, м. Чернівці.  

Відкриття конференції – 4 жовтня о 10-ій годині в конференц-залі 

туристично-розважального комплексу «Сонячна Долина»  с. Бояни, 

Новоселицький р-н, Чернівецька обл.  

Реєстрація учасників конференції  3 жовтня з 9.00 до 20.00, 4 жовтня з 

8.00 до 10.00 – у холі готелю «Fortezza». 

Зустріч учасників конференції буде організовано на залізничному 

вокзалі та центральному автовокзалі м. Чернівці.  

Просимо учасників конференції для організації Вашої зустрічі 

повідомити оргкомітет до 18 вересня 2018 р. про дату і час приїзду, номер 

поїзда, кількість учасників. Просимо також заздалегідь придбати квитки на 

зворотний шлях. 

Організаційний внесок – 100 грн (включає отримання програми, 

сертифіката учасника і збірника тез). 

Проживання в 1-2-місних номерах готелів «Fortezza» та «Mariletta» 

туристично-розважального комплексу «Сонячна Долина». Вартість 

проживання у готелі «Fortezza» від 315 до 1200 грн за 1 місце за добу; у 

готелі «Mariletta» від 225 до 550 грн за 1 місце за добу. Вартість сніданку 100 

грн; обід (04.10) – 100 грн. Дружня вечеря – 450 грн.  

Всеукраїнську науково-практичну конференцію внесено до Реєстру 

з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що 

проводяться у 2018 році МОЗ і НАМН України (№ 209). Запрошення від 

оргкомітету, згідно з вимогами чинних директивних документів, є підставою 

для відрядження. 
 

Адреса оргкомітету і телефони для довідок: 
 

у Тернополі:  

президент Всеукраїнської асоціації інфекціоністів академік НАМНУ, 

проф. Михайло Антонович Андрейчин, тел. сл.: (0352) 52-47-25;  

http://sdolina.com.ua/
http://sdolina.com.ua/


секретар правління ГО “ВАІ”, доц. Олег Любомирович Івахів − тел. моб. 

050-377-59-85; 068-941-89-17; е-mаil: olivakhiv@ukr.net або infecdis@ukr.net 

 

у Чернівцях: 

завідувач кафедри інфекційних хвороб Буковинського медичного 

університету, проф. Василь Деонізійович Москалюк, тел. моб. 050-826-92-37, 

e-mail: vdmoskaliuk@ukr.net  

Відповідальні: 

за поселення – Маргарита Олександрівна Андрущак, тел. моб. 099-601-

95-97, Тетяна Романівна Колотило, тел. моб. 066-466-92-73. 

за зустріч – Максим Олександрович Соколенко, тел. моб. 050-541-03-41; 

Василь Денисович Сорохан, тел. моб. 095-435-67-36.  
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