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ПРАЙС-ЛИСТ НА 2021 РІК

Продовження на звороті

№ 
з/п Найменування видання

Періо
дичність 
виходу

Вартість 
на I півріччя 

(грн)*

Вартість 
на рік (грн)*

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ, МЕТРОЛОГІЯ
1 Журнал «Управління якістю» (друкований журнал) 1/міс. 2880 5280
2 Журнал «Управління якістю» (електронний журнал) 1/міс. 2880 5280

3 Журнал «Управління якістю» (друкований + електронний журнал) 1/міс. 3600 6600

4 Контроль якості та безпечності харчової продукції 
(видання + 3 тематичні оновлення) 4/рік 3000 3700

5 Санітарноепідеміологічні вимоги для харчової промисловості 
та громадського харчування (видання + 3 тематичні оновлення) 4/рік 2300 3700

6 Журнал «Метрологія для підприємства» (друкований журнал) 1/кварт. 1040 1920

7 Журнал «Метрологія для підприємства» (електронний журнал) 1/кварт. 1040 1920

8 Журнал «Метрологія для підприємства» (друкований + електронний журнал) 1/кварт. 1300 2400

9 Система управління якістю: розробка, впровадження, 
сертифікація, поліпшення (видання + 2 тематичні оновлення) 3/рік 3400 4100

ЕКСПЛУАТАЦІЯ  ТА УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМИ СЛУЖБАМИ

10 Журнал головного інженера (друкований журнал) 1/міс. 2880 5280

11 Журнал головного інженера (електронний журнал) 1/міс. 2880 5280

12 Журнал головного інженера (друкований + електронний журнал) 1/міс. 3600 6600

13 Довідник інженера з експлуатації будівель і споруд 
(видання + 3 тематичні оновлення) 4/рік 2200 3400

14 Організація та контроль якості будівельних робіт 
(видання + 3 тематичні оновлення) 4/рік 2200 3400

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРИКА

15 Журнал головного енергетика (друкований журнал) 1/міс. 2880 5280

16 Журнал головного енергетика (електронний журнал) 1/міс. 2880 5280

17 Журнал головного енергетика (друкований + електронний журнал) 1/міс. 3600 6600

18 Електроустановки споживачів (видання + 3 тематичні оновлення) 4/рік 2200 3400

19 Плакат «Основні правила безпеки під час виконання робіт 
в електроустановках» 1 шт. 180

20 Плакат «Надання долікарської допомоги при ураженні людини 
електричним струмом» 1 шт. 180

21 Плакат «Засоби захисту в електроустановках» 1 шт. 180

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІ

22 Охорона праці на підприємстві (видання + 4 тематичні оновлення) 5/рік 2600 3700

23 Охорона праці у сільському господарстві (видання + 3 тематичні оновлення) 4/рік 2200 3400

24 Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці 1 шт. 115

25 Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці 1 шт. 115

26 Журнал протоколів перевірки знань 1 шт. 140

27 Плакат «Охорона праці під час роботи за комп'ютером» 1 шт. 180

28 Плакат «Основні правила безпеки під час виконання робіт на висоті» 1 шт. 180

29 Плакат «Правила безпеки під час виконання 
вантажно-розвантажувальних робіт вручну» 1 шт. 180

30 Плакат «Правила безпеки під час виконання робіт на дерево- 
та металообробних верстатах» 1 шт. 180

31 Плакат «Безпека робіт у складських приміщеннях» 1 шт. 180

NEW

* у ціні враховано вартість доставки поштою

ТОВ «ТЕХ МЕДІА ГРУП»,
02094, м. Київ, вул. Червоноткацька, 40

Тел.: 0800215522 
(дзвінки в межах України безкоштовні)
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32 Плакат «Основні правила безпеки під час використання 
пестицидів і агрохімікатів» 1 шт. 180

33 Плакат «Роботи на тракторах і комбайнах. 
Вимоги безпеки до початку виконання робіт» 1 шт. 180

34 Плакат «Роботи на тракторах і комбайнах. 
Вимоги безпеки під час і після виконання робіт» 1 шт. 180

35 Плакат «Безпечне виконання робіт у тепличному господарстві» 1 шт. 180

36 Плакат «Безпека праці під час виконання робіт на зернозбиральних 
комбайнах» 1 шт. 180

37 Книга «Забезпечення охорони здоров'я та безпеки праці 
за ISO 45001:2018» 1 шт. 1250

38 Посібник «Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань 
і аварій на підприємстві» 1 шт. 480

39 Посібник «Організація атестації робочих місць за умовами праці» 1 шт. 480

 ПОЖЕЖНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
40 Пожежна безпека будівель і споруд (видання + 4 тематичні оновлення) 5/рік 2700 3800
41 Цивільний захист і техногенна безпека (видання + 2 тематичні оновлення) 3/рік 2200 2800

42 Посібник «Забезпечення вогнегасниками об'єктів 
різного призначення» 1 шт. 480

43 Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки 1 шт. 115

44 Журнал обліку вогнегасників 1 шт. 115

45 Плакат «Вогнегасники та порядок їх використання» 1 шт. 180

46 Плакат «Правила безпеки під час виконання паяльних робіт» 1 шт. 180

47 Плакат «Правила безпеки під час виконання електрозварювальних робіт» 1 шт. 180
48 Плакат «Правила безпеки під час виконання газозварювальних робіт» 1 шт. 180

49 Плакат «Правила безпеки під час виконання фарбувальних робіт» 1 шт. 180

50 Плакат «Заходи пожежної безпеки в адміністративних 
(офісних) приміщеннях» 1 шт. 180

51 Плакат «Порядок дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації» 1 шт. 180

ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ

52 Екологічна безпека підприємства (видання + 4 тематичні оновлення) 5/рік 2600 3700

53 Посібник «Безпечне поводження з відходами на підприємстві» 1 шт. 700

54 Посібник «Впровадження системи екологічного менеджменту 
на підприємстві» 1 шт. 290

55 Посібник «Сплата екологічного податку» 1 шт. 480

56 Журнал обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари 1 шт. 140

57 Плакат «Основні правила та вимоги поводження з відходами» 1 шт. 180

58 Плакат «Особливості збору та зберігання відходів» 1 шт. 180
59 Плакат «Сортування відходів в офісі» 1 шт. 180

60 Плакат «Поводження з небезпечними відходами, що потребують 
спеціальної утилізації» 1 шт. 180

61 Плакат «Поводження з небезпечними відходами в офісі» 1 шт. 180

Продовження таблиці

Із питань оформлення передплати звертайтеся: 

* у ціні враховано вартість доставки поштою

NEW

NEW

NEW

1 рекомендована бандероль — 30 грн за 1 номер;
2 Нова пошта:   
 • на відділення — 40,00 грн за 1 номер; 
 • за вказаною адресою — 60,00 грн за 1 номер;
3 доставка кур’єром за адресою: 
 • по м. Київ — 30,00 грн за 1 номер; 
 •  по м. Дніпро, Кременчук, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Житомир, 

Вінниця, Чернігів, Херсон — 40,00 грн за 1 номер.

В інтернет-магазині
techmedia.com.ua

0-800-215-522 
(дзвінки з усіх номерів безкоштовні)

За електронною адресою
info@techmedia.com.ua

Додаткові варіанти доставки (орієнтовна вартість): 


