
Dear Readers!

Here we present to your attention the current issue of “Precious 
and decorative stones of Ukraine” magazine, for which we have 
selected the most interesting materials. We offer you to get acquainted 
with some new publications on top gemological researches.

The results of complex gemological study of rare emerald 
synthesized by a flux method performed by  the experts of SGCU 
will be of interest to gemologists and stone lovers.

Scientists of Franko Lviv National University Guliy V., 
Bornyak U., Kostyuk O., Stepanov V. presented the results of 
geological position and material composition study of alabaster 
deposits in Galicia region as well as the sources of alabaster 
extraction and application fields during different epochs were 
displayed.

Geleta O. and Stych O. (SGCU) in their article made the 
comparative nephritis and jadeite’s comparative gemological 
analysis.

At the same time, we are pleased to present the interesting 
article devoted to contemporary jewelry of Ukraine, namely to the 
works of Ukrainian jeweler Yuri Plekhanov.

Kindest regards and best of luck!

“Precious and decorative stones"
of Ukraine” magazine editors

Шановні читачі!

Представляємо до вашої уваги черговий номер журналу 
«Коштовне та декоративне каміння», для якого ми відібрали 
найцікавіші матеріали. У номері подано низку публікацій, 
присвячену актуальним гемологічним дослідженням.  

Цікавими для експертів-гемологів і любителів каменю будуть 
результати комплексних гемологічних досліджень рідкісного сма-
рагда, синтезованого флюсовим методом, якi виконали експерти 
ДГЦУ.

Науковці Львiвського національного університету ім. І. Франка 
Гулій В.М., Борняк У.І., Костюк О.В., Степанов В.Б. у своїй 
статтi навели результати вивчення геологічного положення і 
речовинного складу алебастрових родовищ Галичини, а також 
показали джерела видобутку алебастру i сфери застосування в 
різні епохи.

Гелета О. i Стич О. (ДГЦУ) у своїй статтi зробили 
порiвняльний аналiз гемологічних характеристик нефриту і 
жадеїту.

Разом з тим, раді представити цікаву статтю, присвя-
чену сучасному ювелірному мистецтву України, а саме твор-
чості українського майстра Юрія Плеханова.

Всього найкращого і хай щастить!

Редакція журналу 
«Коштовне та декоративне каміння»


