ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця

Д П “Н авчально-виробничого ком біната ТОВ “Д а-Д опомога”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

21050 м. Вінниця, провул. Селянський, 11____________________________________________________
місце її державної реєстрації,

Код платника податків згідно ЄДРП О У 35200480
Код виду діяльності з К В ЕД 85.32 П роф есійно-технічна освіта
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

К етова Ж анна Ю ріївна - директор
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової

картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті);

_____________ Телеф он (0432) 69-69-92: телефакс 67-05-48 ; е - т а іі с!орото§а-пук@ і.иа______
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

21050 м. Вінниця, провул. Селянський, 5
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків м ож ливої шкоди:
(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, К етова Ж анна Ю ріївна - директор Д П “Н авчально-виробничого комбіната
_____________________________________ ТОВ “Да-Д опомога”______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час навчання з питань охорони праці працівників інших
суб'єктів господарювання
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

ДП “Н авчально-виробничого ком біната ТОВ “Д а-Д опом ога” проводить навчання та перевірку
знань посадових осіб і спеціалістів законодавства України з питань охорони праці та відпові
дних нормативно-правових актів з охорони праці; навчання робітників з безпечного виконан
ня робіт підвищ еної небезпеки, а саме:
НПАОП 40.1 -1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;
НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
НПАОП 0.00-1.01 -07 Правила будови і безпечної експлуатації в/п. кранів;
НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників;
НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями;
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів;
НПАОП 63.2-1.13-87 Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і
АЗС;
НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів ;
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості;.
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НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не
більше 0,07 МПа (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не
вище 115°С;
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів;
НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок;
Правила безпеки під час зварювання пластмас;
НПАОП Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення
населених місць;
НПАОП 01.0-1,01-12 Правила охорони праці в сільському господарстві;
НПАОП 01,41-1,07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком;
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих
отруйних речовин;
НПАОП 63.12-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз складів і сховищ виконанні
вантажно-розвантажувальних на об’єктах оптової торгівлі;
НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт;
НПАОП 15.0-1.01-88 Правила безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та
переробці зерна;
НПАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств;
НПАОП 15.4-1.10-92 Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції;
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва;
НПАОП 14.0-1.01-87 Правила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод;
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
НПАОП 0.00-1.72-14 Правила охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та
інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим
способом;
НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови та безпечної експлуатації стаціонарних компресорних устано
вок повітропроводів та газопроводів
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування індивідуальних засобів захисту органів
дихання;
НПАОП 0.00-8.11-12 Вимога до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу
хімічних речовин;
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці праців
ників;
НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової
промисловості;
НПАОП 15.83-1.05-96 Правила охорони праці в цукровому виробництві.
-НПАОП 0.00-1.33-94 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкри
тим способом;
Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві;
Інструкція з безпечного обслуговування котлів;
Інструкція безпечної експлуатації трубопроводів;
Інструкція з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт.
НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухо
пожежонебезпечних та вибухонебезпечних о б ’єктах;
НПАОП 0.00-5.07-94 Т ипова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідій
мальних кранів в справном у стані.
НПАОПО.00-5.03-95 Т ипова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (маш иністів)
стрілових самохідних /автомобільних, гусеничних, залізничних, пневматичних кранів;
НПАОП 0.00-1.43-85 П равила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацителену, кисню і газополум ’яній обробці металів;
ДБН В.2.5-20-2001.Інж енерне обладнання будинків і споруд. Зовніш ні мережі та споруди. Газо
постачання.
Н ПА О П 45.2-7.02-12(Д БН А .3.2-2-2009) О хорона праці та пром ислова безпека у будівництві.

Станом на 25.04.2016 року в ДП “Н авчально-виробничого ком біната ТОВ “Да-Д опомога” зага
льна кількість працюючих 10 чоловік.
Кількість робочих місць, які беруть безпосередню участь у проведені навчання з питань охорони
праці працівників інших суб'єктів господарювання 3 (три), а саме: директор, заступник директора,
бухгалтер.
Робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм немає.
Для проведення навчання з питань охорони праці інших суб'єктів господарювання
ДП “Н авчально-виробничий ком бінат ТОВ “Д а-Д опом ога”» орендує в ТОВ «Вінницький обла
сний навчально-виробничий комбінат», який розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Примакова,
72, навчальні класи та лабораторії, відповідно до укладеного
договору-оренди №. 23 від 25.04.2016
До складу трьохповерхової будівля ТОВ «Вінницький обласний навчально-виробничий комбі
нат» входять:
- адміністративно - побутові приміщення;
- навчальні класи;
- лабораторії.
Будівля забезпечена влаштованими згідно норм санітарно-побутовими приміщеннями для праці
вників та слухачів.
Навчальні класи обладнані інформаційними стендами, наглядними посібниками, комп'ютерною
технікою.
Інші відомості:

Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан охорони праці та_________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.)

дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, промислової та пожежної безпеки на підп
риємстві покладається на директора ДП “Н авчально-виробничого комбіната ТОВ “Да-Д опомога”
Кетову Ж.Ю. (посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (протокол №166 від
10.07.2016 р.) видане ТОВ «НЦ «МІОН» та про проходження навчання з питань пожежної безпеки
протокол №8 від 11.06.16р. видане ФОП Фостик І.П.

На підставі ст.15 Закону України «Про охорону праці» та п.1.4 Типового положення про службу
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

охорони праці, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за №1526/10125 на
підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці
можуть залучатись сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи
не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці. Наказом директора ДП “Н авчальновиробничого ком біната ТОВ “Д а-Д опом ога” від 25.04.2016 року за №5 - ОП функції спеціаліста з
охорони праці та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та пожежної
безпеки по всім підрозділам Д П “Н авчально-виробничого ком біната ТОВ “Да-Д опомога” покла
дено на директора Кетову Ж.Ю. (посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (протокол
№166 від 10.07.2016 р.) видане Д П “Н авчально-виробничого ком біната ТОВ “Д а-Д опомога”та про
проходження навчання з питань пожежної безпеки протокол №8 від 11.06.16р. видане ФОП Фостик
І.П.
Спеціаліст з охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Спеціаліст служби
охорони праці у разі виявлення порушень має право:
видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо
усунення наявних недоліків,одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з
питань охорони праці;
вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного
огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не ви
конують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
зупиняти роботу дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі
порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;

надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують
вимоги щодо охорони праці.
Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише директор ДП “Н авчально-виробничого
комбіната ТОВ “Д а-Д опом ога” (роботодавець).
Наказом директора Д П “Н авчально-виробничого ком біната ТОВ “Да-Д опомога” №5-ОП від
25.04.2016 року введена в дію програма вступного інструктажу. Програма вступного інструктажу
розроблена спеціалістом з охорони праці Кетовою Ж.Ю. з урахуванням особливостей виробництва.
По вказаній програмі Кетовою Ж.Ю. проводиться вступний інструктаж, а саме:
- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від освіти,
стажу роботи та посади;
- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у
виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; з учнями та студентами, які
прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;
- з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.
Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з
працівником:
- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;
- який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
- який виконуватиме нову для нього роботу;
- відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому
процесі на підприємстві;
- проводиться з учнями, курсантами,слухачами та студентами навчальних закладів:
- до початку трудового або професійного навчання;
- перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механімів,
інструментів, матеріалів тощо.
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного
фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.
Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником
або групою працівників,які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань пер
винного інструктажу.
Повторний інструктаж проводиться :
- на роботах підвищеної небезпеки - 1 раз на 3 місяці;
- для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.
Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:
- при введені в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при
внесені змін та доповнень до них;
- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів,
матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до
травм, аварій, пожеж тощо;
- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною
небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів;
Позаплановий інструктаж з учнями,студентами, курсантами, слухачами проводиться під час про
ведення трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно - правових ак
тів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм,аварій, пожеж тощо.
Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою
працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окре
мому випадку залежно від причин і обставин,що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
- при ліквідації аварії або стихійного лиха; при проведені робіт, на які відповідно до законодавства,
оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження. Цільовий інструктаж проводиться індивіду
ально з окремим працівником або групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визна
чаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.
Результати проведення вступного інструктажу реєструються в "Журналі реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці". Результати проведення первинного, повторного та позаплано
вого інструктажів реєструються у "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робо
чому місці". Журнали інструктажів нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою.
Наказом директора №6-ОП від 25.04.2016 року введені в дію наступні положення:
- Положення про службу охорони праці; Положення про розробку інструкцій;
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
- Положення про забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інши
ми засобами індивідуального захисту.
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок роботода
вця навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещас
них випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.
На підприємстві не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не
пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом директора ДП “Н авчаль
но-виробничого ком біната ТОВ “Да-Д опомога” №7 - ОП від 26.04.2016 року зареєстровані та вве
дені в дію наступні інструкції:
- посадова інструкція директора;
- посадова інструкція заступника директора;
- посадова інструкція головного бухгалтера;
- посадова інструкція старшого майстра;
- посадова інструкція для викладача;
- інструкція вступного інструктажу з охорони праці №1;
- інструкція з охорони праці для бухгалтера №2;
- інструкція з охорони праці при роботі на персональних комп’ютерах №3;
- інструкція з охорони праці для прибиральниці виробничих приміщень №4;
- інструкція з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках №5;
- загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки №6;
- інструкція з охорони праці для електротехнічного персоналу при обслуговуванні і ремонті елект
рообладнання напругою до та понад 1000В №7;
- інструкція з охорони праці для працюючих на висоті №8;
- інструкція з охорони праці при роботі із застосування переносних електричних світильників №9;
- інструкція по охороні праці при виконанні робіт на приставних драбинах №10;
Інструкції, які введені в дію, зареєстровані в журналі реєстрації та обліку видачі інструкцій у
встановленому порядку. Також вони видані працівникам на руки під розпис у журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу.
Відповідно до вимог п.5.1 та додатку 3 Типового положення про порядок проведення нав
чання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету Украї
ни з нагляду за охороною праці 26.01.2005 №15 керівники, заступники керівників,головні спеціаліс
ти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ і організацій,
об’єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпо
середньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт під час прийняття на роботу і періодич
но, один раз на три роки проходять у встановленому порядку навчання та перевірку знань з питань
охорони праці з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці поса
дових осіб (додаток 4).
Прийом громадян на навчання здійснюється згідно договорів (угод) з юридичними і фізич
ними особами згідно з правилами прийому, розробленими Д П “Н авчально-виробничого комбіната
ТОВ “Д а-Д опом ога” .
Навчальні групи комплектуються чисельністю не більше ЗО чоловік. Навчання проводиться в
групах чисельністю не менше 10 чоловік, або індивідуальне навчання за відповідною програмою.
Організація діяльності щодо забезпечення навчально-виробничого процесу здійснюється від
повідно до плану роботи.

Створено єдину систему планування, організації та обліку навчального процесу. Журнали
обліку навчальної роботи ведуться та зберігаються згідно з чинним законодавством.
На підставі ст.18 Закону України «Про охорону праці» вивчення основ охорони праці, а також
підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей ви
робництва відповідних об'єктів економіки забезпечується за програмами. В ДП “Навчальновиробничого ком біната ТОВ “Да-Д опомога” розроблені та затверджені Програми:
1. Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів підпри
ємств установ і організацій з питань охорони праці в обсязі 40 навчальних годин для посадо
вих осіб.
В Програму входять такі основні теми:
1. Законодавство України про охорону праці.
2. Організація роботи з охороною праці.
3. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист .
4. Пожежна безпека.
5. Електробезпека.
6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика отруєнь і захворювань.
7. Надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.
8. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.
9.
Безпека праці в галузі.
>
Навчання проводиться у формі лекцій, консультацій, практичних занять і перевірки набутих слу
хачами знань у вигляді екзаменів або співбесід.
Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалі
стів щодо знання правил безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки.
До проектування, експлуатації, ремонту, реконструкції, обслуговування та виконання ін
ших видів робіт, пов'язаних з машинами, механізмами, устаткуванням підвищеної небезпеки допус
каються особи, які пройшли навчання та перевірку знань у встановленому порядку таких Правил:
НПАОП 40.1 -1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
Н ПА О П 0.00-1.76-15 П равила безпеки систем газопостачання;
НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тис
ком;
НПАОП 0.00-1.04-07 П равила вибору та застосування індивідуальних засобів захисту орга
нів дихання;
- НПАОП 0.00-8.11-12 В им ога до роботодавців щ одо захисту працівників від шкідливого
впливу хім ічних речовин
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників
НПАОП 0.00-1.01 -07 Правила будови і безпечної експлуатації в/п. кранів;
НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників;
НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
НПАОП 0.00-1.71-13 П равила охорони праці під час виконання робіт з інструментом та при
строями;
- НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів;
НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не
більше 0,07 М П а (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води
не вище 115°С;
- НПАОП 0.00-1.11 -98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;
3. П рограм а підготовки, перепідготовки та підвищ ення кваліф ікації посадових осіб і
спеціалістів щ одо знання галузевих правил:
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів;
НПАОПО.ОО-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
НПАОП Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення
населених місць;
НПАОП 63.12-1.03-96 П равила охорони праці при експлуатації баз складів і сховищ вико
нанні вантаж но-розвантаж увальних на о б ’єктах оптової торгівлі;

Н ПАОП 01.0-1,01-12 П равила охорони праці в сільському господарстві;
Н ПАОП 01,41-1,07-63 П равила техніки безпеки при роботі з водним аміаком;
Н ПАОП 0,00-1,45-69 П равила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильноді
ю чих отруйних речовин;
Н ПА О П0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (маш ині
стів) стрілових самохідних /автомобільних, гусеничних, залізничних, пневматичних кранів;
Н ПАОП 0.00-1.43-85 П равила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацителену, кисню і газополум ’яній обробці металів;
НПАОПО.ОО-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розподілення по
вітря;
НПАОП 63.2-1.13-87 П равила з ТБ при експлуатації нафтобаз і автозаправочних станцій.
НПАОП 0.00-1.72-14 П равила охорони праці під час експлуатації великовантаж них авто
мобілів та інш их технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних
копалин відкритим способом;
НПАОП 15.0-1.01-88 П равила безпеки і виробничої санітарії н а підприємствах по зберіган
ню та переробці зерна;
НПА О П 15.3-1.19-98 П равила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств;
НПАОП 15.4-1.10-92 П равила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції;
НПАОП 15.9-1.11-97 П равила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва;
НПАОП 14.0-1.01-87 П равила розробки і охорони родовищ лікувальних мінеральних вод;
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості;
НПАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки дня кондитерського виробництва;
НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової
промисловості;
НПАОП 15.83-1.05-96 Правила охорони праці в цукровому виробництві.
НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови та безпечної експлуатації стаціонарних компресорних ус
тановок повітропроводів та газопроводів
-Н ПА О П 0.00-1.33-94 П равила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин
відкритим способом;
Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві;
Інструкція з безпечного обслуговування котлів;
Інструкція безпечної експлуатації трубопроводів;
Інструкція з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт.
НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухо
пож еж онебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах;
НПАОП 0.00-5.07-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідій
мальних кранів в справному стані.
ДБН В.2.5-20-2001.Інж енерне обладнання будинків і споруд. Зовніш ні мережі та споруди.
Г азопостачання.
Н ПА О П 45.2-7.02-12(Д БН А .3.2-2-2009) О хорона праці та пром ислова безпека у будівництві.
Знання П равил дає право допуску до організації безпечного виконання робіт підвищ еної
небезпеки.
Кількість викладачів залеж ить від кількості та обсягу часу навчальних предметів та кількі
сного складу групи.
Викладачі залучаю ться до навчального процесу відповідно до укладених договорів - під
ряду з погодинною оплатою праці.
До роботи залучаю ться тільки ті викладачі, які відповідно до дію чого законодавства,
пройш ли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та маю ть відповідні посвідчення.

Список основних інж енерно-педагогічних працівників, які будуть залучатись до прове
дення занять в групах підготовки, перепідготовки та підвищ ення кваліфікації:
Прізвище, ім ’я та по
батькові викладача
1

О світа (назва закладу,
який закінчив, коли)
3

Соколов Ростислав
Григорович

О деська держ авна акаде
мія холоду 2005р.

Ш пук М икола Воло
димирович

В інницький політехніч
ний інститут 1978р.
Військову артилерійську
ордена Л еніна Червонопрапорну академію ім.
М .І.Калініна. 1978р.
Д ніпропетровський хіміко-технологічний інсти
тут 1966

Ш пора Віктор Я к о 
вич
Романенко Григорій
Іванович

С пеціальність та кваліфі
кація за дипломом
4
К ріогенна техніка і тех
нологія, Інженер - енер
гетик
Інженер-електрик
за спеціальністю електро
обладнання спеціальної
техніки, радіообладнання
спецтехніки.
Інж енер-технолог
)'

Викладачі, які будуть залучаю ться
Прізвище, ім ’я
О світа (назва закладу,
та по батькові
який закінчив, коли)
викладача
С аратовське ВВК Червонопрапорне училищ е ім.
Д зерж инського 1986р. за
М едвецький
спеціальністю командна
С.С.
тактична мотострілкових
війск.
В інницький політехніч
ний інститут. 1 9 9 2 р .за
спеціальністю «Елект
Кетова Ж .Ю .
ронні обчислю вальні ма
шини».
О деська держ авна акаде
м ія холоду 2005р. за спе
Соколов Р.Г.
ціальністю «Кріогенна
техніка і технологія»

Пльонсак А. А.

В інницький політехніч
ний інститут, 1977р.

до проведення навчання з питань охорони праці
А тестація викладачів
заклад, який атестував
Н авчально-методичний
центр професійнотехнічної освіти у В інни
цькій області29.03. 201 Зр
12СПК 940294

№ посвідчення, дата

Посвідчення
29.03. 2015р
12СПК 940294

Н М Ц П ТО ПК у Х м ель
ницькій області Свідоцтво
про підвщ ення кваліфіка
ції

Виданий 06.10.2016р
№ П К 22771726/00045
0-16

ВО «НВК»

Посвідчення
№ 102/64-28-14/220від
29.04.2016р.

ДП «Головний навчальнометодичний центр»

Посвідчення № 392/18
від 17.12.2016р.

Для проведення навчального процесу на належному рівні викладацьким складом підготов
лена достатня кількість навчально-методичних та дидактичних матеріалів (плакатів, відеофільмів,
відеофрагментів, електронних презентацій, методичних розробок, рекомендацій, діючих макетів
та електрифікованих стендів, натурних зразків обладнання, тренажерів, навчальних посібників,
технологічних альбомів, робочих зош итів тощо). Крім того слухачі можуть скористатися елект
ронною бібліотекою та електронним каталогом всієї наявної літератури за допомогою локальної
мережі на базі технології \УІ-Рі.
Всі працівники Д П “Н авчально-виробничого комбіната ТОВ “Д а-Д опомога” своєчасно за
безпечую ться згідно норм безкош товним спецодягом, спецвзуттям та необхідними засобами ін
дивідуального та колективного захисту, згідно встановлених норм та дію чого законодавства, за
рахунок роботодавця.

Н орм ативно-правова база та навчально-методичне забезпечення
№
з/п
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4
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Назва

Конституція України.
Кодекс законів України про працю
Закон України "Про охорону праці"
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосу
вання) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабіне
ту Міністрів України від 26 жовтня 2011р.№1107
Закон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24 червня 2004 року № 1859-ІУ
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 ве
ресня 1999 року № 1105-ХГУ.
Закон України "Про забезпечення санітарно та епідеміологічного благополуччя населення" від 17
грудня 1996 року N 607/96-ВР.
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1232 "Порядок проведення розслі
дування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві"
НПАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх
професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами
підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками
осіб з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спе
ціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів
дихання
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
НПАОП 0.00-1.20-98Правила безпеки систем газопостачання України
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не
більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води
не вище 115°С
НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетиле
ну, кисню і газополуменевій обробці металів
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих
отруйних речовин
НПАОП 0.00-1.51 -88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок
НПАОП 0.00-1.59-70 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском
НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів
НПАОП 0.00-4.36-87 Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продук
тів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці
НПАОП 63.1-1.06-85 Правила техніки безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт
на транспортно-складських роботах
НПАОП 63.11-7.04-84 ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні
роботи. Вимоги безпеки
НПАОП 63.23-1.03-08 Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами
та спец рідинами
НПАОП 01.1-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві
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НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство
НПАОП 01.2-1.10-05 Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба______________
НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва_______________________________________
НПАОП 01.41 -1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою)
НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві
НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна__________________________________________________________________
НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів____________
НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини_____________________________________________________________
НПАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств________
НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва_______________________
НПАОП 15.4-1.09-97 Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів_________________________
НПАОП 15.4-1.10-92 Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції______
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока
НПАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва________________________
НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних ви_________________________________________________________________________________
робів
НПАОП 15.8-1.28-72 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цукровій промисловості
НПАОП 15.9-1.11 -97 Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва________
НПАОП 24.1-1.30-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення пові
тря___________________________________________________________________________________________
НПАОП 24.11-1.03-78 Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води_______
НПАОП 24.11-1.09-73 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем__________
НПАОП 24.11-1.18-84 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем__________
НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювання металів_______________________
НПАОП 28.0-1.30-12 Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом__________
НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів___________________________
НПАОП 40.1 -1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів_____________
НПАОП 40.1-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і
теплових мереж___________________________________________________________________________
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів_________________________________
ГОСТ 12.1.009-76 (1999) ССБТ. Електробезпека. Терміни і визначення_________________________
ГОСТ 12.3.020-80 Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки.___________
ГОСТ 12.3.036-84. Газополум'яна обробка металів____________________________________________
ГОСТ 12.3.025-80. Обробка металів різанням. Вимоги безпеки_________________________________
ГОСТ 12.3.039-85. Плазмова обробка металів. Вимоги безпеки________________________________
СНиП 3.05.05-84. Технологічне устаткування і технологічні трубопроводи________________________
ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Електричні поля промислової частоти. Припустимі рівні напруженості й
вимоги до проведення контролю на робочих місцях__________________________________________
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Загальні вимоги_______________________________________________
ГОСТ 36.1-003-98.Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні. Загальні технічні вимо
ги_______________________________________________________________________________________
ГСТУ 36.1-009-99 Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащеності на виконання робіт з
монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів_______________________________________
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки.___________________
ГОСТ 12.2.040-79. Гідроприводи об’ємні, системи мастильні. Загальні вимоги безпеки конструкції.
ГОСТ 3242-79. З’єднання зварювальні. Методи контролю якості______________________________________
ГОСТ 5614-74. Машини для термічного різання металів. Типи, основні параметри і розміри______
ГОСТ 8824-84. Ліфти електричні вантажні малі. Основні параметри і розміри___________________
ГОСТ 12.2.065-81 Краньї грузоподьемньїе. Общие требования безопасности.____________________
ГОСТ 12.2.090-93 Краньї грузоподьемньїе. Органьї грузозахватньїе. Требования безопасности.
ГОСТ 12.3.009-76 Работьі погрузочно-разгрузочньїе. Требования безопасности._________________
ГОСТ 14110-80 Стропьі многооборотньїе полужесткие. Технические условия.___________________
ГОСТ 22573-83 Стропьі грузовьіе канатньїе для строительства.________________________________
ГОСТ 2105-75 Крюки кованьїе и штампованньїе. Технические условия._________________________
ГОСТ 2224-93 Коуши стальньїе для стальних канатов. Технические условия.____________________
ГОСТ 3241-91 (150 3108-74) Канатьі стальньїе. Технические условия.

ГОСТ 25032-81 Средства грузозахватньїе. Класификация и технические требования.
ДСТУ 2986-95 Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять.
ДСТУ 3555-97 Ланцюги вантажопідіймальні. Калібровані, високоміцні. Технічні умови.
180 4309-90 Краньї. Проволочньїе канати. Нормьі и правила осмотра и браковки.
180 8792-86 Канатньїе стропьі. Критерии безопасности и контрольньїе осмотрьі при зксплуатации.
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