
Прайс-лист на 2022 року

Продовження на наступній сторінці

№ 
з/п Найменування видання

Періо
дичність 
виходу

Вартість 
на мін.  
період 

передплати 
(грн)*

Вартість 
на І півріччя 

(грн)*

Вартість 
на ІІ півріччя 

(грн)*

Менеджмент якості, метрологія
1 Журнал «Управління якістю» (друкований журнал) 1/міс. 540 3240 6000
2 Журнал «Управління якістю» (електронний журнал) 1/міс. 540 3240 6000

3 Журнал «Управління якістю» (друкований + електронний 
журнал) 1/міс. 640 3840 7200 

4  Контроль якості та безпечності харчової продукції  
(видання + 3 тематичні оновлення) 4/півріччя 3000 4500 5500

5
 Санітарно-епідеміологічні вимоги для харчової 
промисловості та громадського харчування  
(видання + 3 тематичні оновлення)

4/півріччя 3000 3500 5500

6 Журнал «Метрологія для підприємства» (друкований журнал) 6/рік 640 1920 3840

7 Журнал «Метрологія для підприємства» (електронний 
журнал) 6/рік 640 1920 3840

8  Журнал «Метрологія для підприємства»  
(друкований + електронний журнал) 6/рік 700 2250 4200 

9  Система управління якістю: розробка, впровадження, 
сертифікація, поліпшення (видання + 2 тематичні оновлення) 3/рік 3000 3500 4500

Експлуатація  та управління технічними службами
10 Журнал головного інженера (друкований журнал) 1/міс. 540 3240 6000
11 Журнал головного інженера (електронний журнал) 1/міс. 540 3240 6000

12 Журнал головного інженера (друкований + електронний 
журнал) 1/міс. 640 3840 7200 

13  Довідник інженера з експлуатації будівель і споруд 
(видання + 3 тематичні оновлення) 4/рік 2700 4000 4900

14  Організація та контроль якості будівельних робіт 
(видання + 3 тематичні оновлення) 4/рік 2700 4000 4900

Енергетика та електрика
15 Журнал головного енергетика (друкований журнал) 1/міс. 540 3240 6000
16 Журнал головного енергетика (електронний журнал) 1/міс. 540 3240 6000

17  Журнал головного енергетика (друкований + електронний 
журнал) 1/міс. 640 3840 7200 

18  Електроустановки споживачів (видання + 3 тематичні 
оновлення) 4/рік 2700 3100 4900

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
22 Плакат «Відключення в електроустановках напругою до 1000 В» 1 шт. 180

Охорона праці та безпека праці

23  Охорона праці на підприємстві (видання + 4 тематичні 
оновлення) 5/рік 2700 3800 5400

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.
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24  Охорона праці у сільському господарстві  
(видання + 3 тематичні оновлення) 4/рік 2700 4000 4900

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

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

27 Журнал протоколів перевірки знань 1 шт. 140
28 Плакат «Охорона праці під час роботи за комп'ютером» 1 шт. 180

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

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

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

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

33  Плакат «Знакова сигналізація під час переміщення вантажів 
кранами» 1 шт. 180

34  Плакат «Основні правила безпеки під час використання 
пестицидів і агрохімікатів» 1 шт. 180

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

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

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

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

39 Плакат «Безпека праці під час транспортування тварин» 1 шт. 180

40 Плакат «Безпека праці під час роботи на тракторах у зимовий 
період» 1 шт. 180

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

42  Посібник «Розслідування нещасних випадків,  
професійних захворювань і аварій на підприємстві» 1 шт. 700

43  Посібник «Організація атестації робочих місць  
за умовами праці» 1 шт. 700

Пожежна та техногенна безпека, цивільний захист

44  Пожежна безпека будівель і споруд  
(видання + 4 тематичні оновлення) 5/рік 2700 3800 5400

45  Цивільний захист і техногенна безпека  
(видання + 2 тематичне оновлення) 3/рік 2700 3100 4000

46 Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки 1 шт. 115
47 Журнал обліку вогнегасників 1 шт. 115

48  Плакат «Перша допомога під час ураження хімічно 
небезпечними речовинами»  1 шт. 180

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

50  Плакат «Правила безпеки під час виконання 
електрозварювальних робіт» 1 шт. 180

51  Плакат «Правила безпеки під час виконання  
газозварювальних робіт» 1 шт. 180

Продовження на наступній сторінці



* у ціні враховано вартість доставки поштою по всій території України

рекомендована бандероль (дає можливість відслідкувати 
місцезнаходження посилки) — 30 грн за 1 одиницю

Нова пошта:
• на відділення — 40 грн за 1 одиницю 
•  за вказаною адресою — 60 грн за 1 одиницю

доставка кур’єром за адресою: 
• по м. Київ — вартість послуги — безкоштовна
•  по м. Дніпро, Кременчук, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Житомир, 

Вінниця, Чернігів, Херсон — 50 грн за 1 одиницю

самовивіз за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 40

Друковані видання відправляємо передплатнику одразу після виходу номера з друку.  
Строки доставки залежать від регіону України, але в середньому не перевищують 5 робочих днів.
Доставка електронних видань  здійснюється на електронну почту замовника, яку було вказано  
при оформленні замовлення.

Додаткові варіанти доставки 
(орієнтовна вартість): 

1

2

3

4

 – залежно від обраного видання ви отримуєте у подарунок: комплект наліпок, участь у вебінарі, плакат або календар

 – вигідно
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52  Плакат «Правила безпеки під час виконання  
фарбувальних робіт» 1 шт. 180

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

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

Промислова екологія

55  Екологічна безпека підприємства (видання + 4 тематичні 
оновлення) 5/рік 2700 3800 5400

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

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

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

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

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

62 Плакат «Поводження з небезпечними відходами в офісі» 1 шт. 180
63 Календар еколога на 2022 рік 1 шт. 105

64  Набір наліпок на контейнери для сортування сміття  
(7 наліпок А5 формату + інструкція щодо застосування) 1 шт. 120


