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Шановні читачі!

Представляємо до вашої уваги грудневий номер журна-
лу «Коштовне та декоративне каміння» і пропонуємо 
ознайомитися з новими публікаціями наших авторів.

Ми раді представити матеріали результатів комплек-
сних гемологічних досліджень облагороджених рубінів та 
сапфірів синіх, які були виконані науковцями ДГЦУ. Ко-
рисною для фахівців буде робота щодо економічної оцінки 
дорогоцінного каміння у сировині (ДГЦУ), а також про 
маркетингові дослідження ринку напівдорогоцінного ка-
міння України.

Наукова праця про вплив процесів вивітрювання на 
збереженість архітектурних пам’яток з природного ка-
міння у східній та південній частинах України стане в 
пригоді архітекторам, інженерам, реставраторам, кон-
сультантам і менеджерам для використання під час складан-
ня проектів реставраційними і будівельними компаніями.

Крім того, хочемо ознайомити вас з доробкою науков-
ців Науково-технологічного алмазного концерну «Алкон» 
НАН України, в якiй досліджено вплив вмісту оксиду алю-
мінію в хімічному складі природних каменів на відносну 
трудомісткість і енергоємність їх обробки, а також на 
деякі фізико-механічні властивості цих каменів.

Цікавою і пізнавальною для гемологів та істориків бу-
де стаття, в якій розглянуто петрографію виробного i 
будівельного каміння стародавнього міста-держави Ольвії.

До того ж ви дізнаєтесь про гірські породи Криму, 
придатні для виготовлення різних ювелірно-виробних ви-
робів, і їх гемологічні характеристики.

Всього вам найкращого і хай щастить! 

Редакція журналу 
«Коштовне та декоративне каміння»

Dear Readers!

As traditionally we would like to bring to your attention 
the December issue of the “Precious and Decorative Stones” 
magazine and propose to review the new publications of our 
authors.

We are glad to present the reports of SGCU scientists on 
integrated gemological study of treated rubies and blue 
sapphires. The economic evaluation of gem stones in raw 
materials (SGCU), and marketing researches on market of 
gem stones of Ukraine will be informative for the experts. 

The scientific work on the impact of weathering processes 
on integrity of architectural monuments from natural stones 
in the Eastern and Southern parts of Ukraine will be useful 
for architects, engineers, restorers, consultants and managers 
for employment during drafting by restoration and 
construction companies.

In addition, we would like to present you the research 
works of scientists of Diamond Concern of Science and 
Technology “Alkon” of National Academy of Sciences of 
Ukraine about the influence of aluminum oxide content in 
chemical composition of natural stones on relative labour 
and energy intensity for processing them, and other physical 
and mechanical properties. 

The article which is about the petrography of precious 
and natural stones of ancient Olbia city-state will be 
interesting and informative for gemologists and historians.

Furthermore, you will learn about the rock formations of 
Crimea applicable for producing of various jewelry, precious 
products, and their gemological characteristics.

All the best and good luck!

Editorial staff of the
Precious and Decorative Stones magazine


