
Доброго дня, шановні колеги! 
Наукове видавництво ПП «Технологічний Центр» entc.com.ua 

 
Згідно з наказом № 1220 від 23.09.2019 Міністерства освіти і науки України про опублікування результатів дисертацій 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34057.html) ми пропонуємо 

Вам повний комплекс послуг з друку та додрукарської підготовки за оптимальними цінами, з високою якістю і в найкоротші 
терміни. 
Знаємо всі нюанси видання наукових праць і самі робимо обов'язкове розсилання. Якщо Ви замовите у нас виготовлення 
монографії, то можете бути впевнені, що видана у нас монографія обов'язково буде на полицях головних бібліотек України 
 
НОВЕ ВІД ПАРТНЕРІВ !!! 

 
Інформація з видання монографії у видавництві Scientific Route (ЄС, Естонія) ** 

Кількість сторінок 
Ціна з доставкою* в Україну, за 1 примірник, €, 

10 прим. 11-20 прим. понад 20 прим. 

≤152 34 29 

За домовленістю 

152-250 48 39 

251-300 63 52 

300-400 72 59 

прим. 400 від 90 від 70 
 

* Доставка тиражу здійснюється на адресу ПП «Технологічний Центр» (Харків, Україна).  

– за умови здійснення оплати від фізичної особи доставка входить у вказану вартість. За умови оплати від юридичної особи 
доставка оплачується окремо. 
Видавництвом безкоштовно надається ISBN. 5 примірників із загального тиражу забираються видавництвом для обов'язкової 
розсилки по бібліотекам ЄС. 
** – базовий варіант: колір 4+0 (обкладинка кольорова, блок ч/б), 7БЦ (тверда обкладинка) 
 
ВАЖЛИВО! Якщо автори монографії не є носіями англійської мови, обов'язковим є переклад або перевірка перекладу тексту 
монографії на англійську мову. Нижче наводимо таблицю з зазначенням вартості послуг. За Вашим вибором послуги можуть 
бути виконані видавництвом «Scientific Route» OÜ (м. Таллінн, Естонія) або видавництвом ПП «Технологічний Центр» 
(м. Харків, Україна; офіційний представник компанії «Scientific Route» OÜ на території України).  

За умови замовлення послуг у видавництва ПП «Технологічний Центр» видавництво може здійснювати повну 
додрукарську підготовку монографії до передачі її видавництву «Scientific Route» OÜ для подальшої роботи. 
 

Вартість послуг додаткової додрукарської підготовки монографії 

Послуга 
Вартість послуги «Scientific Route» OÜ 

(м. Таллінн, Естонія), євро 
Вартість послуги ПП «Технологічний 

Центр» (м. Харків, Україна), грн.* 

Оформлення літератури відповідно до 
міжнародного стандарту, за 1 джерело 

0,50 8,00 

Переклад за 1800 знаків з пробілами 30,00 130,00 

Перевірка перекладу за 1800 знаків з 
пробілами 

20,00 70,00 30 

Дизайн обкладинки 100,00 (3 варіанта) 700,00 (3-4 варіанта) 

* – звертаємо Вашу увагу, що при замовленні послуг у видавництва ПП «Технологічний Центр» вартість також 
перекладається в євро, згідно з курсом Євробанку.  
** – знижка обговорюється в індивідуальному порядку. 
_______________________________________________________________________ 

Актуально! 
Видавництво ЄС OÜ «Scientific Route» route.ee 

- Спеціалізується на виданні наукових монографій (привласнення номера ISBN, поширення по науковим бібліотекам ЄС, 
надання on-line версії) 
- Видавець серії наукових журналів eu-jr.eu 
Контакти представництва в Україні: 068-491-81-72 

____________________________________________________________________________ 
 
Якщо дана інформація зацікавила Вас, просимо зв'язатися з нами. 
ПП «Технологічний Центр» 
Тел./факс редакції:+38 (057)750-89-90 

МТС +38 (066)173-79-31, +38 (050)303-38-01 
Лайф +38 (093) 930-11-54 
Київстар +38 (097) 02-02-730 
Типографія +38 (097) 82-82-783 
 

http://entc.com.ua/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34057.html
http://route.ee/
http://eu-jr.eu/
tel:+380%2057%20750%208990
tel:+380%2066%20173%207931
tel:+380%2050%20303%203801
tel:+380%2093%20930%201154

