АКТУАЛЬНА ТЕМА

ПРО ЖУРНАЛ І ЯК ЙОГО ПРИДБАТИ

П

еред Вами шостий і останній у
2018 році випуск
журналу «Вісник
будівельника». А загалом –
дев’ятий. Наступний – вже
маленький ювілей.
Здавалося б, скільки
ВІКТОР
можна писати про одне і
ГОРОБЕЦЬ,
теж? Самим дивно. Бо у реголовний редактор
дакційному портфелі матеріалів щонайменше на два наступних випуски. А потік нових публікацій та тем, які
варто розкрити, не вгасає. Немало цікавих і потрібних тем підказують наші читачі. За їх пропозицією у
2018 році підготовлені і опубліковані такі матеріали:
• №1(4): Про особливості виконання будівельних робіт, на які не вимагається дозвіл
• №2(5): Ліцензія на будівництво об’єктів класу СС1. Потрібна чи ні?
• №3(6): Коли починається контроль за об’єктом будівництва?
• №4(7): Про внесення змін до проектної документації під час авторського нагляду
У поточному номері, знову ж таки за пропозицією читачів, опублікований матеріал «Будівельна
амністія -2018».
З анонсами наших публікацій (як надрукованих,
так і наступних номерів) можна ознайомитися на
сайті журналу VB.NET.UA. І там же залишити побажання щодо тем, які хвилюють читачів.
Само собою, поступово журнал перетворюється у потрібний для всіх учасників будівництва інформаційний комунікатор. Чого ми, власне, і прагнули.
До цього слід додати, що ми намагаємося постійно бути в курсі подій, які відбуваються у наших інформаційних спонсорів. Розширюємо коло дописувачів,
публікуємо матеріали науково-інноваційного характеру. Приємно, що кількість пропозицій щодо зазначених публікацій зростає. Значить, нас читають.
Тож не дивно, що немало читачів, яких цікавлять конкретні публікації, звертаються з проханням придбати попередні випуски журналу, у т.ч.
2017 року. Або оформити підписку на всі номери
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журналу в середині, а то й в
кінці року. Чи можливо це?
Так. Видавництво має
певний резерв примірників за 2017 і 2018 роки і на
деякий час зможе задовольнити подібні заявки. Для цього
потрібно звертатися безпоАНАТОЛІЙ
середньо до видавництва за
ГРИГОР,
тел. (044) 286 10 75 або на електитульний редактор
тронну пошту visnik17@ukr.net.
Але потрібно об’єктивно
визнати, що такий спосіб є обмеженим і не дозволить повною мірою і у будь-який час задовольнити
зростаючі запити читачів. Які для нас у найвищому
пріоритеті. Де вихід?
Зрозуміло, щоб мати ресурс для забезпечення
випусками журналу читачів, які звернуться із заявкою десь у другій половині року, потрібно друкувати певну резервну кількість випусків журналу
з самого початку року. Це можна зробити лише
за умови, якщо підписка журналу відразу буде
виключно річною. Інших фінансових джерел не
вбачається. Адже реклами ми свідомо уникаємо,
роблячи ставку на виключно професійний і потрібний фахівцям матеріал.
Враховуючи наведене, більш оптимальним є
оформлення підписки на журнал безпосередньо
через видавництво. Адже можна підписатися на
всі випуски журналу навіть в кінці року. Чого не
зробиш, наприклад, через Укрпошту чи агентства
з доставки кореспонденції. Отримати рахунок на
річну підписку можна, звернувшись із заявкою на
електронну пошту visnik17@ukr.net або на сайті
VB.NET.UA у розділі «ПЕРЕДПЛАТА».
Знову ж таки, об’єктивно і виходячи з наведеного, заявки на неповну кількість випусків журналу, що
будуть надходити протягом року, можуть бути розглянуті лише в кінці року за умови наявності невикористаного для річної підписки резерву відповідних
випусків журналу.
Переконані, що читачі нас зрозуміють і підтримають.
До зустрічі у новому році.

