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Шановні читачі!

Dear Readers!

Представляємо до вашої уваги березневий номер журналу «Коштовне та декоративне каміння» і пропонуємо
ознайомитися з новими публікаціями наших авторів.

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

Ми раді представити матеріали досліджень про геолого-промислову оцінку якості письмових пегматитів
Єлисеївського рудного поля, які були здійснені науковцями НГУ. Також хочемо ознайомити вас з працею кандидата геологічних наук О.А. Терешкової щодо індикаторних структурних ознак потенційно алмазоносних
флюїдолітів.

We are glad to present to our readers the study materials
on geological and industrial criteria of quality evaluation of
pegmatites of Elysees mining field provided by NGU scientists.
Furthermore, we would like to present you the report of
Tereshkova O.A., candidate of geological sciences, on indicative
structured characteristics of potential diamond-bearing
fluidolites.

Корисним для фахівців є опис інструментальної діагностики незвичайного дорогоцінного каміння, який було
виконано експертами-гемологами ДГЦУ. Крім того, ви
дізнаєтесь про доробок наукових фахівців гемологічного
центру.

The description of the instrumental diagnostics of rare
precious stones provided by gemologists and experts of SGCU
will be informative for the specialists. In addition, you will
know about the follow-up report of scientific experts of the
gemological centre.

Також на сторінках нашого журналу подано оцінку
надійності машин для деформування будівельних матеріалів.

The reliability evaluation of machine for distortion of
constructional materials is also provided on the pages of our
magazine.

Цікавою і пізнавальною для гемологів та істориків буде стаття, в якій розглянуто бурштин та бурштиновi
вироби, що були знайдені під час археологічних розкопок
на території Київського Подолу.

The article which deals with the amber and amber products
that were found during archeological mining on Podol district
territory in Kyiv will be interesting and informative for
gemologists and historians.

Всього вам найкращого і хай щастить!

All the best and good luck!

Редакція журналу
«Коштовне та декоративне каміння»

Editorial staff of the
Precious and Decorative Stones magazine

