
№ НАЗВА ПРОДУКЦІЇ Кіл-сть арк.

Вартість,      
грн.

за 1 од.      з 
ПДВ

Замов- 
лення  

кількість 
одиниць

25 151,98
50 163,38

100 186,24
150 219,84
200 242,82
250 265,86
25 56,94
50 68,64

100 92,10
150 123,72
200 146,10
250 168,54

1
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці

за замовленням див п.1,2

2
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці

за замовленням див п.1,2

3 Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки за замовленням див п.1,2

4 Журнал реєстрації нещасних випадків за замовленням див п.1,2

5 Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків за замовленням див п.1,2

6
Журнал оперативного контролю за станом охорони праці 
відділеня променевої діагностики

за замовленням див п.1,2

7 Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків за замовленням див п.1,2

8
Журнал обліку інструктажів для водія, вихователя та 
супроводжуючих

за замовленням див п.1,2

9 Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці за замовленням див п.1,2

10
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві

за замовленням див п.1,2

11
Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого 
характеру

за замовленням див п.1,2

Обкладинки, Коробки
1 Обкладинка для підшивки архівних документів, А4 1,2 мм. штука 7,02
2 Обкладинка для підшивки архівних документів, А3 1,2 мм. штука 11,10
3 Обкладинка для архівної справи А4 2 мм. штука 35,34
4 Обкладинка для твердої оправи справ, бумвініл 2 мм. штука 51,30
5 Коробка архівна   38х26х16 2мм. штука 122,58
6 Коробка архівна   нестандартна(46*32*16) 2 мм. штука 137,64
7 Коробка архівна   індивідуального замовлення 2 мм. штука договірна

Приміт ка : підприємст во виг от овит ь за 
індивідуальним замовлення інші книг и т а бланки

ПРАЙС-ЛИСТ  ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 з 1.01.2022

б.н

Журнали, книги обліку та реєстрації різних документів А4; 80 
г/м2, в твердій обкладинці в бумвінілі.
 
* Ціну уточнювайте

б.н

Журнали, книги обліку та реєстрації різних документів А4; 80 
г/м2, в м'якій обкладинці (хромерзац).

* Ціну уточнювайте

Приватне підприємство "  КОШИК"
м.Чернігів, вул.Святомиколаївська, 34

тел./факс(0462)651-283              e-mail:  koshikcg@gmail.com
моб.(067)270-68-62       Директор Олександр Олексійович
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