
Шановні колеги! 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

висловлює Вам свою повагу та повідомляє про науково-практичну 

конференцію з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та 

відновлення здоров’я жінки», що відбудеться 11-12 травня 2017 року в м. 

Вінниця у приміщенні ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В роботі конференції 

приймуть участь близько 500 делегатів і спікерів з різних регіонів України, 

країн СНД, Європи. 

Офіційні мови конференції – українська, англійська та російська; робоча 

мова під час конференції - українська. 

Офіційними організаторами заходу є ГО «Асоціація акушерів-

гінекологів України», Вінницький національний медичний університет ім. 

М.І. Пирогова, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 

України», «Асоціація педіатрів України». 

Участь у нашій конференції дає можливість Вашої компанії закріпити 

свій статус лідера, зокрема, в сфері клінічної медицини, надасть унікальну 

можливість для конкурентоспроможного менеджменту та вийти на контакт з 

високопрофесійної аудиторією, а також реалізувати благодійні напрямки 

роботи Вашої компанії з підтримки української науки. 

У зв’язку з тим, що технічним спонсором у надання площі, залів, часу 

виступів є ФОП Мороз Лариса Василівна, просимо Вас, наряду з іншими 

організаціями, перерахувати кошти за реквізитами: ФОП Мороз Лариса 

Василівна, Юридична/ фактична адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова 16 

А., кв. 8, ЗКПО 2406804585, Вінницька філія АТ «Укрексімбанку», Код 

банку: 322313, МФО 302429, Рахунок № 26004000002993. Платник єдиного 

податку 3 групи, 5%. 

Голова орг.комітету конференції 

«Сучані аспекти збереження та 

 відновлення здоров’я жінки» 

зав. кафедри акушерства  

та гінекології №2,  

д.мед.н., проф.                                                                        О.В. Булавенко  



ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Витрати Вартість, грн. (без НДС) 

Спонсор зони реєстрації 15000 - при оплаті до 20.03.2017р. 

18000 - при оплаті після 20.03.2017р. 

Місце для виставкового стенду (стіл, 

два стільці, розетка) + реєстраційні 

внески 2 учасників виставки 

(комплект офіційних роздавальних 

матеріалів конференції; бейджи 

учасників виставки, відвідування 

загальних кава-брейків на всі дні 

роботи конференції; загальна охорона 

експозиції; прибирання). 

при оплаті до 20.03.2017р. – 10 000 

грн. 

при оплаті після 20.03.2017р. – 14 000 

грн. 

1 рекламна доповідь на секційному 

засіданні (15 хвилин) 

при оплаті до 20.03.2017р. – 6 000 

грн. 

при оплаті після 20.03.2017р. – 10 000 

грн. 

Сателітний симпозіум (60 хвилин) при оплаті до 20.03.2017р. - 30 000 

грн. 

при оплаті після 20.03.2017р. –40 000 

грн. 

Вкладення рекламно-інформаційних 

матеріалів в портфель учасника 

конференції (для компаній що беруть 

участь у виставці) 

5 000 грн. 

Додаткові питання щодо участі в конференції, побажання, пропозиції 

обумовлюються в індивідуальному порядку (звертатися в Оргкомітет). 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ компаній виробників та дистриб'юторів лікарських 

препаратів, медичної техніки й обладнання 

ФОП Мороз Лариса Василівна 

ЗКПО 2406804585 

Вінницька філія АТ «Укрексімбанку» 

Код банку: 322313 

МФО 302429 

Рахунок № 26004000002993 

Платник єдиного податку 3 групи , 5% 

Необхідно вказати ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ – «Організаційний внесок за 

участь у науковому конгресі» 
 


