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РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА на 2016 рік
Зі сторінок журналу Ви дізнаєтесь про останні новини у галузі використання відновлюваних джерел
енергії в Україні та в світі, про досвід і нові досягнення вітчизняних науковців у цій сфері, про розробку та
впровадження енергозберігаючого обладнання і технологій, про вдосконалення законодавчої та нормативної
бази з відновлюваної енергетики та багато іншого.
Варто підкреслити важливість наукової інформації, що розміщується на сторінках нашого журналу,
оскільки вона відкриває широкі можливості для діяльності у галузі використання відновлюваних
джерел енергії та плідного міжнародного співробітництва у цьому напрямку. Журнал фаховий, тобто
зареєстрований у Вищій атестаційній комісії України.
Журнал видається з 2005 року, виходить щоквартально та розповсюджується по всій Україні. Річна
вартість передплати становить 192 грн. з ПДВ
Редакція журналу приймає замовлення на розміщення відповідної інформації
з питань розвитку відновлюваної енергетики
(проведення семінарів, конференцій, виставок, круглих столів тощо).
Умови передплати журналу "Відновлювана енергетика"

ПОШТОЮ:
Ви телефонуєте за номером (044) 206-28-09 та укладаєте договір, на основі якого виставляється рахунок для оплати. Ви
оплачуєте замовлену кількість примірників, а ми гарантуємо доставку за вказаною адресою.

ЗА БЕЗГОТІВКОВИМ РОЗРАХУНКОМ:
На адресу, яку Ви повідомляєте за тел. (044) 206-28-09 або надсилаєте електронною поштою,
е-mail – schek@meta.ua, висилається бандероль.
З метою збагачення фондів вашої бібліотеки та архіву ви можете замовити та придбати в редакції номери журналів
за минулі роки, починаючи з 2007 р.
Журнали продаються тільки набором за весь рік. Розрахунок безготівковий.

З усіх питань передплати звертатися до керівника редакції Щокіна Андрія Ростиславовича,
тел. (044)206-28-09, е-mail – schek@meta.ua
Також наш журнал можна придбати через ТОВ ''Фiрма ''Перiодика''.
тел. 278-00-24, 279-73-90, 279-27-12
Поштова адреса: Київ, вул. Мала Житомирська, 11, оф. 2.
e-mail: alex@periodik.kiev.ua
У 2011 році ІВЕ НАН України уклав договір з ТОВ ''Укрінформнаука'', м. Київ, щодо розповсюдження інформації
про науково-прикладний журнал ''Відновлювана енергетика'' у Каталозі періодичних видань.
Передплатний індекс журналу ''Відновлювана енергетика'' – 10101.
Одночасно інформуємо, що у 2010 році видавництво ''Центр навчальної літератури'' започаткувало новий проект
– ''Online-періодика''. Видавництво ''Центр навчальної літератури'' звернулося до Науково-видавничої ради НАН
України з пропозицією надання доступу до електронних версій періодичних видань НАН України через мережу
Internet на платній основі. НВР НАН України, схвалюючи ініціативу видавництва ''Центр навчальної літератури'' щодо
створення віртуальної бібліотеки наукової періодики, доступної користувачам на платній основі, вважає за доцільне
входження до цього проекту якомога більшої кількості періодичних видань НАН України. З метою організації
пакетного подання наукових журналів НАН України до Центру навчальної літератури передплатному агентству
''Укрінформнаука'' доручено забезпечити оформлення відповідних угод з установами-видавцями і організацію
передплати на електронні версії періодичних видань НАН України. Ліцензійна винагорода установі-видавцеві
визначатиметься на підставі ліцензійних угод відповідно до щорічної кількості передплатників віртуальної бібліотеки.
За консультаціями та роз’ясненнями, а також з метою ознайомлення з текстом угоди та її підписання Ви можете
звертатись до директора ''Укрінформнауки'' Т.М. Яцків (тел. 239-64-57, 050-154-77-83, E-mail: innovation@nas.gov.ua).
Інформація про співробітництво з Центром навчальної літератури:
http://www.publications.nas.gov.ua/news/Pages/30042010.aspx.
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