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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 
Науково-практичний журнал “Електротехніка і Електромеханіка” – передплатне видання.  
Звертаємо вашу увагу, що починаючи з 2006 року журнал виходить шість разів на рік.  
Вартість передплати на рік — 136,44 грн., на два місяці — 22,74 грн., на чотири місяці – 
45,48 грн., на шість місяців – 68,22 грн., на вісім місяців – 90,96 грн., на десять місяців - 113,7 грн.  
Передплатний індекс: 01216. 
 

ШАНОВНІ АВТОРИ ЖУРНАЛУ! 
Постановою Президії ВАК України від 15.01.03 № 1-08/5 науково-практичний журнал  
“Електротехніка і Електромеханіка” внесено до Переліку наукових фахових видань України, в 
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук. Журнал зареєстровано як фаховий з № 1 2002 року.  
 
Починаючи з 2005 року згідно з договором між редакцією журналу “Електротехніка і Електро-
механіка” та Всеросійським інститутом наукової та технічної інформації Російської академії 
наук (ВИНИТИ РАН), інформація про статті з журналу за відбором експертів ВИНИТИ розміщу-
ється у Реферативному журналі (РЖ) та Базах даних (БД) ВИНИТИ. Згідно з цим договором 
ВИНИТИ надає редакції журналу звіт про відображення статей з журналу у РЖ та БД ВИНИТИ. 
Звіт ВИНИТИ за 2005 рік буде опубліковано в одному з номерів журналу за 2006 рік. 
 
Починаючи з №1 за 2006 р. згідно з Наказом МОН України №688 від 01.12.2005 р. журнал надси-
лається до УкрІНТЕІ. 
 
Звертаємо увагу авторів на необхідність оформлення рукописів відповідно до Вимог, які публіку-
ються у кожному номері журналу. Статті, оформлені згідно з Вимогами будуть публікуватися 
у першу чергу.  


