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          Паперові чи картонні реєстраційні журнали

Специфікація Од. Кількість

Вахтовий журнал водія машиніста, 100л тв. 
палітурка

шт 26,00

Вимога на видачу матеріалів та обладнання для 
служб

шт 1100,00

Журнал  реєстрації наказів підприємства про 
відрядження 100арк

шт 5,00

Журнал дефектів ВЛ-6/10 кВ, 50л (м'яка палітурка) шт 2,00

Журнал дефектів і несправного обладнання, 50л 
(м'яка палітурка)

шт 11,00

Журнал дефектів ПЛ-0,4 кВ, 50л (м'яка палітурка) шт 6,00

Журнал дефектів ТП 6-10/0, 38кВ, 50л (м'яка 
політурка)

шт 11,00

Журнал замірів навантажень, 50л (м'яка палітурка) шт 4,00

Журнал заявок, 100л (жорсткій палітурці) шт 8,00

Журнал кабельний, 50л (м'яка палітурка) шт 2,00

Журнал майстрів, 50л (м'яка палітурка) шт 21,00

Журнал обліку видачі інструкцій з ОП на 
підприємстві (50 ст.)

шт 1,00

Журнал обліку видачі ключів, 50л (м'яка палітурка) шт 9,00

Журнал обліку виконаних робіт, 50л (м'яка палітурка) шт 15,00

Журнал обліку електроенергії, 50л (м'яка палітурка) шт 5,00

Журнал обліку протиаварійних тренувань персоналу,
50л (м'яка палітурка)

шт 10,00

Журнал обліку робіт за нарядами і 
розпорядженнями , 50л (м'яка палітурка)

шт 19,00

Журнал обліку та зберігання засобів захисту, 50л 
(м'яка палітурка)

шт 20,00

Журнал обліку, перевірки та випробування 
електроінсрументу, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників 
50л (м'яка палітурка)

шт 18,00

Журнал обходу і оглядів електроустаткування, 50л 
(м'яка палітурка)

шт 16,00

Журнал оперативний, 50л (м'яка палітурка) шт 192,00

Журнал оперативного контролю за станом охорони 
праці, 50л (м'яка палітурка)

шт 14,00

Журнал опрацвання дериктивних матеріалів, 50л 
(м'яка палітурка)

шт 1,00

Журнал перевірки знань з ОП, 50л (м'яка палітурка) шт 8,00

Журнал перевірки максимального та мінімального 
навантаження ,50л (м'яка палітурка)

шт 5,00

Журнал показань приладів і електролічильників, 50л
(м'яка палітурка)

шт 1,00

Журнал прийому телефонограм і заявок, 50л (м'яка 
палітурка)

шт 5,00

Журнал пустограф, 50л (м'яка палітурка) шт 59,00



Журнал реєстрації видачі рахунків, 100л (жорстка 
палітурка)

шт 4,00

Журнал реєстрації вихідної документації, 100л 
(жорстка політурка)

шт 5,00

Журнал реєстрації вихідної документації, 100л 
(жорстка політурка) 01.01-09

шт 2,00

Журнал реєстрації вихідної документації, 100л 
(жорстка політурка) 01.01-10

шт 3,00

Журнал реєстрації вхідної документації, 100л 
(жостка палітурка)

шт 1,00

Журнал реєстрації вхідної документації, 100л 
(жостка палітурка) 01.01-12

шт 1,00

Журнал реєстрації вхідної документації, 100л 
(жостка палітурка) 01.01-13

шт 4,00

Журнал реєстрації вхідної документації, 100л 
(жостка палітурка) 01.01-14

шт 2,00

Журнал реєстрації договорів на технічне 
забезпечення ел.снабжения 100л

шт 1,00

Журнал реєстрації звернень споживачів, 
100л(жорстка палітурка)

шт 1,00

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці 50 ст

шт 28,00

Журнал реєстрації інструкцій з ОП на підприємстві 
(50 ст.)

шт 7,00

Журнал робочий, 100 аркушів (жорстка палітурка) шт 14,00

Журнал телефонограм і заявок на виведення в 
ремонт обладнання, 50л (м'яка палітурка)

шт 8,00

Журнал теоретичного та практичного навчання 
працівників компанії, 50л (м'яка палітурка)

шт 31,00

Журнал техстану випуску автомобілів, 50л (м'яка 
палітурка)

шт 8,00

Журнал цехового обліку технологічних порушень, 
50л (м'яка палітурка)

шт 3,00
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