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Шановні читачі!
Незважаючи на події, які відбуваються останнім часом в Україні, 15–18 травня у виставковому центрі
«КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна 2-Б, м. Київ) пройде
головна міжнародна виставка України «ЮВЕЛІР
ЕКСПО УКРАЇНА 2014», на якій представлять свою
продукцію провідні ювелірні підприємства України та
зарубіжжя; не відмінили своїх заходів щодо ювелірних
виставок Одеса і Львів.
Традиційно у березневому номері журналу «Коштовне та декоративне каміння» представляємо до вашої уваги дослідження науковців ДГЦУ щодо комплексної інструментальної діагностики жадеїтів і нефритів, а також молдавiту. Цікавою i пізнавальною є стаття
О.П. Белiченко про бурштинові шляхи Європи.
Крім того, хочемо ознайомити вас з доробками науковців Науково-технологічного алмазного концерну «Алкон» НАН України про вплив вмісту оксиду алюмінію в
хімічному складі природних каменів на їх твердість за
Моосом та щільність.
Пропонуємо ознайомитися з працею аспірантки КНУ
ім. Т. Шевченка щодо шляхiв ефективного використання карбонатних оніксів Волино- Поділля.
Корисним з точки зору споживача є огляд про оцінювання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, яке
вносять під заставу в ломбардах України.
До того ж ви дізнаєтесь про професійний семiнартренiнг «Все про будівельний камінь з Китаю», який
відбувся в м. Сямень (КНР) з 27 лютого по 4 березня
цього року.
Як завжди, подано календар виставок коштовного та
декоративного каміння.

Dear Readers!
Despite the events occurring recently in Ukraine, May
15-18, a major international exhibition of Ukraine
«JEWELER EXPO UKRAINE 2014» will be held at the
exhibition center «KyivExpoPlaza» (Salyutna str. 2-b,
Kyiv), where leading jewelry companies in Ukraine and
abroad will present their products; Odesa and Lviv did not
canceled their events for jewelry exhibitions.
As traditionally, in March issue of “Precious and
decorative stones” magazine we present you research of
SGCU scientists on complex instrumental diagnostic of
jadeites and nephrites, as well as moldavite. The article of
O.P.Belichenko on amber ways of Europe is interesting and
informative.
Furthermore, we would like to introduce you with
research portfolio of scientists of Science and Technology
Diamond Concern “Alkon” of National Academy of Sciences
of Ukraine on influence of aluminic oxide content in
chemical composition of natural stones on their Mohs scale
hardness and density.
We encourage you to read the article of advanced student
of KNU of T.Shevchenko on ways of an effective use of
carbonate onyx of Volino-Podillia.
A review of evaluation of the precious and semi-precious
stones, which are deposited in pawn shops of Ukraine, may
be useful from the point of view of the consumer.
In addition, you will learn about the professional
training workshop «Everything about building stone from
China» which was held in Xiamen (China) from 27 February
to 4 March.
As always, exhibition calendar of precious and decorative
stones is performed.

Всього вам найкращого і хай щастить!

All the best and good luck!
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