РІШЕННЯ
Міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання
природного каміння»
07-08 листопада 2019 року

07-08 листопада 2019 року в м. Києві в приміщенні ННІ «Інститут геології»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за адресою: вул.
Васильківська, 90) відбулася міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння»
(далі - Конференція).
Організатори Конференції:
Державний гемологічний центр України при Міністерстві фінансів України (ДГЦУ);
Державне підприємство «Інженерно-виробничий центр "Алкон"» НАН України;
Навчально-науковий інститут «Інститут геології» КНУ ім. Т. Шевченка;
Київський національний університет будівництва та архітектури;
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
Брестський державний університет ім. О.С. Пушкіна;
ІЧЕ – Агентство з зовнішньої торгівлі при Посольстві Італії в Україні;
Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.P.A. (Італія).
Вступне слово було надано директору Інституту геології КНУ ім. Т. Шевченка,
доктору геологічних наук, професору Михайлову В.А., директору ДГЦУ
Кисілю А.І,, співголовам Конференції – директору ДП ІВЦ АЛКОН НАН України,
доктору технічних наук Сідорко В.І. і директору Геологічного музею КНУ
ім. Т. Шевченка, доктору геологічних наук, професору Нестеровському В.А.
У роботі Конференції взяли участь науковці, молоді вчені і студенти з різних
наукових установ і навчальних закладів України та зарубіжжя.
Так, було представлено доповідь іспано-українського наукового колективу,
присвячену алебастру Арагони, де його добувають і обробляють. Цікаві і наукоємні
доповіді також представили канд. геолог. наук Шевченко С.В. на тему «Порівняльна
характеристика деяких різновидів гранатів», д-р геолог. наук Баранов П.М. на тему
«Особливості судової експертизи перлів», д-р геолог. наук Деревська К.І. на тему
«Овруцький кварцит як особливий будівельний матеріал українських церковних
споруд», головний фахівець ДГЦУ Гаєвський Ю.Д. «Дослідження дволикого
cиліманіту», канд. геолог. наук Курило М.М. на тему «Вплив параметрів кондицій
для підрахунку запасів на рентабельність розробки родовищ декоративного
каміння», канд. геолог. наук Гелета О.Л. на тему «Гемолого-товарознавча
характеристика декоративних різновидів мармуру на ринку України».

Після презентації доповідей учасники зібралися для обговорення і підбиття
підсумків роботи Конференції, відбулися зустрічі у форматі Ве2Ве.
На другий день роботи Конференції була представлена екскурсійна лекція в
Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де д-р геолог. наук
Деревська К.І. ознайомила з використанням овруцьких пісковиків у нижніх
горизонтах кладки будівель Х ст., а також з використанням природного каміння в
історичних будівлях Києва XV ст. Потім відбулася оглядова екскурсія давніх споруд
Подолу, для спорудження яких використано природне каміння.
За результатами Конференції було зазначено про доцільність її проведення в
наступному 2020 році, що дозволить висвітлити різні аспекти у сфері дослідження,
видобування, обробки, використання і експертизи коштовного та декоративного
каміння.
Оргкомітетом Конференції було доведено результати
Конференції 2018 року, а саме:

виконання

рішення

- на сайті ДГЦУ www.gems.org.ua у розділі «Конференція» розміщено інформацію
про Конференцію, рішення Конференції 2018 року, а також у PDF-форматі «Збірник
матеріалів конференції 2018» з метою ознайомлення зацікавлених осіб з
інформацією, представленою на цьому заході;
- на ювелірних виставках, що відбулися двічі у 2019 р., надавалась методична і
консультативна допомога поціновувачам природного каміння, а також на виставках
«Україна самоцвітна»;
- кращі доповіді Конференції 2018 р. опубліковані у вигляді статей у журналі
«Коштовне та декоративне каміння»;
- опрацьовано пропозицію професора Михайлова В.А щодо створення на території
ННІ «Інститут геології» культурно-пізнавального парку «Кам’яний сад», але
спонсори для фінансування цього проєкту поки що не знайшлися.
Конференція 2019 року ухвалила такі рішення:
1. Рекомендувати Державному гемологічному центру при Міністерстві фінансів
України спільно із зацікавленими організаціями підготувати поправки до Закону
України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними»
№ 637/97-ВР від 18.11.97, які стосуються визначення дорогоцінного каменю та його
класифікації.
2. Продовжити укладати угоди між організаторами про співпрацю у проведенні
Конференції.
3. Опрацювати перелік організаторів Конференції і за необхідності запросити до
участі в організації інші установи та організації.

4. Повідомити Державний комітет запасів про недопущення переведення родовищ,
які стоять на балансі як облицювальне каміння, в категорію будівельного, зокрема
для добування щебеню.
5. Надавати надалі методичну і консультативну допомогу поціновувачам
природного каміння для популяризації природного каменю.
6. Кращі доповіді рекомендувати до публікації в журналі «Коштовне та декоративне
каміння» у 2020 році.
7. Наступну Конференцію провести 05-06 листопада 2020 року.
8. Рішення з метою ознайомлення представити на НТР ДГЦУ, розмістити на сайті
ДГЦУ у розділі «Конференції» та опублікувати в журналі «Коштовне та декоративне
каміння».
За дорученням оргкомітету Конференції
співголови: др техн. наук В.І. Сідорко; др геолог. наук, професор В.А. Нестеровський;
вчений секретар Конференції: канд. геолог. наук, членкореспондент АБУ О.Л. Гелета.

