
ПРАЙС-ЛИСТ НА 2022 РІК у період дії воєнного стану (знижки до 70%)

Чим міцніший економічний тил – тим сильніший фронт! 

Тож ми продовжуємо працювати задля підтримки економіки  
нашої країни та перераховуємо 10% нашої виручки ЗСУ*

Продовження на наступній сторінці

№ 
з/п Найменування видання Вартість на мін.

період передплати (грн)

Менеджмент якості, метрологія

1 Електронний журнал «Управління якістю» (архів з 2018 року, нормативно-
правова база та зразки документів) www.ya.techmedia.com.ua 570          350

2 Доступ до електронної системи «Онлайн-консультант фахівця з якості»  
www.qualityexpert.com.ua 700          300

3 Видання «Контроль якості та безпечності харчової продукції»  
(у PDF-форматі)    3400          1600

4 Видання «Санітарно-епідеміологічні вимоги для харчової промисловості  
та громадського харчування» (у PDF-форматі)    3400          1600

5
Електронний журнал «Метрологія для підприємства»  
(архів з 2019 року, нормативно-правова база та зразки документів)  
www.mp.techmedia.com.ua

670          400

6 Видання «Система управління якістю: розробка, впровадження, 
сертифікація, поліпшення» (у PDF-форматі)    3500          1600

Експлуатація  та управління технічними службами

7 Електронний журнал «Журнал головного інженера» (архів з 2017 року, 
нормативно-правова база та зразки документів) www.jgi.techmedia.com.ua 570          350

8 Видання «Довідник інженера з експлуатації будівель і споруд»  
(у PDF-форматі)   3200          1500

9 Видання «Організація та контроль якості будівельних робіт» (у PDF-форматі)    3200          1500

Енергетика та електрика

10 Електронний журнал «Журнал головного енергетика» (архів з 2018 року, 
нормативно-правова база та зразки документів) www.jge.techmedia.com.ua 570          350

11 Видання «Електроустановки споживачів» (у PDF-форматі)  3200          1500

ІВАN UA153052990000026002046215128,  
Банк АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 02002, м. Київ,  
вул. Микільсько-Слобідська, будинок 1-А, тел.: 0-800-215-522,  
код за ЄДРПОУ 40556681, ІПН 405566826538. Є платником податку 
на прибуток на загальних підставах. Є платником ПДВ.

#стоїмо_єдиним_фронтом



* 5 числа кожного місця на нашій фейсбук-сторінці www.facebook.com/tmgua публікуватимемо 
квитанції, скільки переказано на потреби ЗСУ

Електронні видання у форматі PDF надсилаємо на електронну скриньку замовника.

Доступ до електронних журналів та електронних систем надаємо, надіславши логін і пароль на ваш 
імейл.

Електронна доставка 

З питань оформлення передплати звертайтеся до вашого менеджера

З питань документації звертайтеся до нашої бухгалтерії за телефоном +38-099-141-92-34  
або за електронною адресою buh_tmg@ukr.net

1

2

 

Юлії Пивовар

0-800-215-522, вн. номер 812 
(дзвінки з усіх номерів безплатні)

За електронною адресою
pivovar.yuliya@techmedia.com.ua

 

Надії Теплюк

0-800-215-522, вн. номер 842 
(дзвінки з усіх номерів безплатні)

За електронною адресою
tepluknadezda2020@gmail.com

WE STAND WITH
Наш інтернет-магазин  

      TECHMEDIA.COM.UA

№ 
з/п Найменування видання Вартість на мін.

період передплати (грн)*

Охорона праці та безпека праці

12 Видання «Охорона праці на підприємстві» (у PDF-форматі) 3200          1500

13 Видання «Охорона праці у сільському господарстві» (у PDF-форматі) 3200          1500

14 Доступ до електронної системи «Онлайн-консультант інженера з охорони 
праці» www.ohoronapraci.com.ua 700          350

15 Видання «Надзвичайні ситуації на підприємстві у воєнний час: алгоритми 
реагування» (у PDF-форматі) 650          400

16 Видання «Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на підприємстві» (у PDF-форматі) 1250          750

17 Видання «Забезпечення охорони здоров’я та безпеки праці за  
ISO 45001:2018» 1250          600

Промислова екологія

18 Видання «Екологічна безпека підприємства (видання у PDF-форматі) 3200          1500

19 Доступ до електронної системи «Онлайн-консультант еколога 
підприємства» www.ecologiya.com.ua 700          400


