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Ваколт Оленсвноі.
Олександр Сергійович
Ввколіок

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

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Вінницький експертно-навчальний центр»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

23222, с. Якушинці, вул..Хмельницьке шосе, ЮЗА,
місце іі державної реєстрації,

код ЄДРПОУ 38675670, інд.под № 020313117737,
код виду діяльності згідно з КВЕД: 85,59, Інші види освіти н.в.і.у.; 82.99 Надання інших
допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.; 85.32 Професійно-технічна освіта; 86,22
Спеціалізована медична практика; 71.20 Технічні випробування та дослідження._____
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Нагорна Валентина Захарівна - 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);

_____________ Телефон (0432) 602-604 тел. (067) 432-37-39 Е-таі1: уіпепс@икг.пеі_____________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

____________________

23222, с. Якушинці, вул..Хмельницьке шосе, ЮЗА,______________________

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 відшкодування наслідків можливої шкоди:
ПрАТ «СТ» Гарантія____________
(найменування страхової компанії.

Договір № 14-8-000-0201-14 Страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю,
здоров’ю та майну третіх осіб у зв’язку з виконанням професійної діяльності виданий 11
квітня 2014 року.
______________________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

_______________Я, Нагорна Валентина Захарівна - директор ТОВ «Вінницький ЕНЦ» _______________
(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.

ТОВ «Вінницький ЕНЦ» проводить навчання та перевірку знань посадових осіб і спеціалістів
законодавства України з питань охорони праці та відповідних нормативно-правових актів з охорони
праці; навчання робітників з безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальними вимогами стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників;
- 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 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів;
- НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;

Схід, N2
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- НПАОП 0.00-1.12-84 Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в
котельних установках;
- НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних
установок, повітропроводів і газопроводів;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та
застосуванні хлору;
- НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин
відкритим способом;
- НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних
виробництвах;
- НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електроннообчислювальних
машин;
- НПАОП 0.00-1.34-71 Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ
підземним способом;
- НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену,
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 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та
електромереж на відкритих гірничих роботах;
- НПАОП 0.00-1.59-87 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 0.00-1.61-12 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення
корисних копалин і огрудкування руд та концентратів;
- НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
- НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних
матеріалів;
- НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення
повітря;
- НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів;
- НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання
електростанцій, теплових мереж і тегоювикористовувальних установок;
- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів
та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин
відкритим способом;
- НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;
- НПАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів;
- НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

- НПАОП 0.00-8.11-12 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу
хімічних речовин
- НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
- НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві
- НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту
машин і обладнання сільськогосподарського виробництва
- НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової
промисловості
- НПАОП 02.0-1.07-00 Правила охорони праці в міському зеленому господарстві
- НПАОП 14.0-1.01-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості
- НПАОП 14.0-1.02-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості нерудних
будівельних матеріалів, графіту, каоліну, тальку
- НПАОП 14.3-7.02-06 Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств
І

- 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 15.5-1.05-99 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
виробів
- 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 18 .2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва
- НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості
- НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної
промисловості
- НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових
виробів
- НПАОП 26.0-1,07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та
вапна
- НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньобудівельних матеріалів та виробів
- НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів
- НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів

- НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
- НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і
кольорових металів
- НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних
установок;
- НПАОП 40.1 -1.01 -97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
- НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
- НПАОП 40.1 -1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
- НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та
водовідведення населених місць
- НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у
будівництві (ДБН)
- НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні
вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі
- НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі
- НПАОП 60.2-1.01 -06 Правила охорони праці на міському електричному транспорті
- НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та
автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)

обслуговування

обладнання

- НПАОП 63.2-1.13-87 Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації
нафтобаз і автозаправних станцій
- НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання
автомобільних доріг
- НПАОП 63.21-1.09-08 Правила охорони праці для працівників кар’єроуправлінь
- НПАОП 63.21-1.25-07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві
- НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях
- НПАОП 85.11-1.10-84 Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в
установах охорони здоров’я. Загальні вимоги
- НПАОН 74.2-5.01-85 Інструкція з виконання маркшейдерських робіт
Станом на 01.06.2017 року в ТОВ «Вінницький ЕНЦ» загальна кількість працюючих 1 чоловік.
Для проведення навчання з викладачами складаються угоди цивільно-правового характеру.
Кількість робочих місць, які беруть безпосередню участь у проведені навчання з питань охорони
праці працівників інших суб'єктів господарювання 1 (один), а саме: директор.
Робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм немає.
Для проведення навчання з питань охорони праці інших суб'єктів господарювання_______________
(будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів( цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ТОВ «Вінницький ЕНЦ» орендує в Приватній фірмі «Талан», який розташований за адресою: с.
Якушинці, вул..Хмельницьке шосе, ЮЗА, навчальні класи та лабораторії, відповідно до укладеного
договору-оренди, та у Дочірньому підприємстві «Вінницький облавтодор» ВАТ «Державна
акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», який розташований за адресою: м.Вінниця,
вул..Д.Галицького, 27, відповідно до укладеного договору-оренди.
До складу двоповерхової будівля за адресою: с. Якушинці, вул..Хмельницьке шосе, ЮЗА
входять:

- адміністративно - побутові приміщення;
- навчальні класи.
Будівля забезпечена влаштованими згідно норм санітарно-побутовими приміщеннями для
працівників та слухачів.
Навчальні класи обладнані інформаційними стендами, наглядними посібниками, комп'ютерною
технікою.
У Дочірньому підприємстві «Вінницький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія
«Автомобільні дороги України», який розташований за адресою: м.Вінниця, вул..Д.Галицького, 27
орендується приміщення на 5 поверсі к.513 та актова зала (лекційний клас) на першому поверсі.
В разі потреби більшої кількості аудиторій є можливість проведення занять зі слухачами в класах
та конференц-залах ТОВ «Вінницький обласний автоучбовий комбінат» по вул.Д.Галицького,29 та
Вінницького соціально-економічного інститут Університету «Україна» по вул Хм.шосе, 23а.
Для досягнення ефективності, навчання передбачається на підприємствах замовників.

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

промислової безпеки.)

дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, промислової та пожежної безпеки на
підприємстві покладається на директора ТОВ «Вінницький ЕТЦ» (посвідчення про перевірку знань з
питань охорони праці (протокол №289 від 25.10.2016 р.) видане ДП «Вінницький ЕТЦ»
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. Згідно цивільно-правового договора № 4
від 04.01 2017 року та наказу директора ТОВ «Вінницький ЕНЦ» від 04.01.2017 року за №4 - ОП
функції спеціаліста з охорони праці та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони праці та пожежної безпеки по ТОВ «Вінницький ЕНЦ» покладено на Крикливого В.О.
(посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (протокол №37 від 25.08.2015р) видане ДП
«НЕК «Укренерго» та з питань пожежної безпеки протокол (протокол №37 від 25.08.2015р) видане
ДП «НЕК «Укренерго»
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 виконують 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 ТОВ «Вінницький ЕНЦ»
(роботодавець).
Наказом директора ТОВ «Вінницький ЕНЦ» №2-ОП від 04.01.2017 року введена в дію
програма вступного інструктажу. Програма вступного інструктажу розроблена спеціалістом з
охорони праці Крикливим В.О. з урахуванням особливостей виробництва. По вказаній програмі
Крикливим В.О. 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
первинного інструктажу.
Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно правовими актами з
охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману
працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:
- 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 або в кабінеті
охорони праці:
при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а
також при внесенні змін та доповнень до них;
при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та
інструментів, вихідної сировини, 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 ЗО календарних днів - для робіт
підвищеної небезпеки, а для решти робіт - понад 60 днів.
Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слухачами проводиться під час
проведення трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно правових актів 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 окремому 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 індивідуально з окремим працівником або групою працівників. Обсяг і зміст
цільового інструктажу визначаються 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
позапланового інструктажів реєструються у "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці". Журнали інструктажів нумеруються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Наказом директора ТОВ «Вінницький ЕНЦ» №3-ОП від 04.01.2017 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
іншими засобами індивідуального захисту.
Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві
інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і
стихійних лих.
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 ТОВ
«Вінницький ЕНЦ» №5 - ОП від 04.01.2017 року зареєстровані та введені в дію наступні інструкції:
- посадова інструкція директора;
- посадова інструкція для викладача;
- інструкція з охорони праці при роботі на персональних комп’ютерах №1 ОП;
- інструкція з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках №2 ОП;
- загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки №1 ПБ
- інструкція про заходи пожежної безпеки в навчальних класах та офісних приміщеннях №2 ПБ;
Інструкції, які введені в дію, зареєстровані в журналі реєстрації та облік}' 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
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 №15 керівники, заступники керівників, головні
спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ і організацій,
об’єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які
безпосередньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт під час прийняття на роботу і
періодично, один раз на три роки проходять у встановленому порядку навчання та перевірку знань з
питань охорони праці за Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці
посадових осіб (додаток 4).
Прийом громадян на навчання здійснюється згідно договорів (угод) з юридичними і
фізичними особами згідно з правилами прийому, розробленими ТОВ «Вінницький ЕНЦ».
Навчальні групи комплектуються чисельністю не більше 30 чоловік. Навчання проводиться в
групах чисельністю не менше 10 чоловік, або індивідуальне навчання за відповідною програмою.
Організація діяльності щодо забезпечення навчально-виробничого процесу здійснюється
відповідно 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
виробництва відповідних об'єктів економіки забезпечується за програмами.

Навчання з питань охорони праці в частині організації навчального процесу (матеріально-технічне
забезпечення, формування навчальних груп, розробка навчально-тематичних планів і програм, форм
навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства.
Навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з
використанням сучасних видів навчання - модульного, дистанційного тощо, а також з використанням
технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних навчально-контрольних систем,
комп'ютерних тренажерів.
В ТОВ «Вінницький ЕНЦ» розроблені та затверджені Програми:
1. Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів
підприємств установ і організацій з питань охорони праці в обсязі 40 навчальних годин для
посадових 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
слухачами знань у вигляді екзаменів або співбесід.

2. Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб і
спеціалістів щодо знання правил безпечної експлуатації машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки.
До проектування, експлуатації, ремонту, реконструкції, обслуговування та виконання інших
видів робіт, пов'язаних з машинами, механізмами, устаткуванням підвищеної небезпеки
допускаються особи, які пройшли навчання та перевірку знань у встановленому порядку таких
Вимог щодо безпеки та НПАОП:
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальними вимогами стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників;
- 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 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів;
- НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;
- НПАОП 0.00-1.12-84 Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в
котельних установках;
- НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних
установок, повітропроводів і газопроводів;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та
застосуванні хлору;
- НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим
способом;
- НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах;
- НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електрониообчислювальних
машин;
- НПАОП 0.00-1.34-71 Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ
підземним способом;
- НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену,
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 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та
електромереж на відкритих гірничих роботах;
- НПАОП 0.00-1.59-87 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 0.00-1.61-12 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних
копалин і огрудкування руд та концентратів;
- НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
- НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних
матеріалів;
- НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря;
- НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів;
- НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок;
- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та
інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин
відкритим способом;
- НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;
- НПАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів;
- НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
- НПАОП 0.00-8.11-12 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу
хімічних речовин
3. Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб і
спеціалістів щодо знання галузевих правил:
- НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
- НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві
- НПАОП 01.41 -1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту
машин і обладнання сільськогосподарського виробництва
- НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової
промисловості
- НПАОП 02.0-1.07-00 Правила охорони праці в міському зеленому господарстві
- НПАОП 14.0-1.01-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості
- НПАОП 14.0-1.02-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості нерудних
будівельних матеріалів, графіту, каоліну, тальку
- НПАОП 14.3-7.02-06 Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств
- 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 15.5-1.05-99 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
виробів
- 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 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва
- НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості
НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної
промисловості
НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових
виробів
»
НПАОП 26.0-1.07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та
вапна
НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньобудівельних матеріалів та виробів
НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів
НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і
кольорових металів
НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних
установок;
НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та
водовідведення населених місць
НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у
будівництві (ДБН)
НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні
вантажо-розвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі
НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі
НПАОП 60.2-1.01-06 Правила охорони праці на міському' електричному транспорті
НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання
автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)
НПАОП 63.2-1.13-87 Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації
нафтобаз і автозаправних станцій

- НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання
автомобільних доріг
- НПАОП 63.21-1.09-08 Правила охорони праці для працівників кар’єроуправлінь
- НПАОП 63.21-1.25-07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві
- НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях
- НПАОП 85.11 -1.10-84 Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в
установах охорони здоров’я. Загальні вимоги
Інші правила безпеки праці, в тому числі діючих в легкій, гірничорудній і нерудній
промисловості; охороні надр; енергетиці; будівництві та промисловості будматеріалів;
котлонагляді і на підйомних спорудах; машинобудуванні; хімічній, нафтохімічній,
нафтопереробній промисловості; автомобільному транспорті;
газовій
промисловості;
житлово-комунальному, сільськогосподарському та переробному господарстві; виробництві
деревини; легкій та текстильній промисловості; соціально-культурній сфері.
Знання Правил дає право допуску до організації безпечного виконання робіт підвищеної
небезпеки.
Кількість викладачів залежить від кількості та обсягу часу навчальних предметів та
кількісного складу групи.
Викладачі залучаються до навчального процесу відповідно до укладених договорів підряду з погодинною оплатою праці.
До роботи залучаються тільки ті викладачі, які відповідно до діючого законодавства,
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення.
Список основних інженерно-педагогічних працівників, які будуть залучатись до проведення
занять в групах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації:
№
з/п

Прізвище та
ініціали
викладача

Посада,
вчене
звання

Базова освіта

Стаж
роботи,
тедсгаж

На яких
умовах
працює
(штат.,за
сумісниці.,
погодинно)

Навчання з охорони праці/
підвищення кваліфікації
Вид і
форма,

дата,
заклад освіти

№
посвідчення
1
1

2
Левицька

3

4

5

6

7

8

викладач

Інженербудівельник

16

погодинно

Посвідчен
ня

Д П «В ін
н и ц ьки й Е Т Ц »
Територіальне
управління
Держгірпромнаг
ляду по
Вінницькій обл..
Протокол № 157
від! 7,07.2014
№ 119 від
26.04.2016

Ганна
№157/1416

Вінницький
державний
технічний
університет

Іванівна

Спеціальність:
Г азопостачання і
вентиляція 2001р.
2

Завщтьнюк
Оксана
Леонідівна

Лікар
/
викладач
/

Лікар Вінницьки
медичний інститут
ім..М.І. Пирогова

№119/1616
25

погодинно

Посвідчен
ня
№ 08-СВ

Спеціальність:
Лікувальна справа
1987р.

Вінницький
національний
медичний
університет
ім.М.І. Пирогова
2015р.

3

Сімончук
Олександр

Викладач
3
пожежної
безпеки

Володимир
ович

4

Вінніченко
Євгеній

Викладач
3
пожежної
безпеки

Борисович

Спеціаліст
пожежної безпеки

10

погодинно

Вінницьке
училище
цивільного
захисту 2008

10

погодинно

Львівський
державний
університет
безпеки
життєдіяльност
і Викладач
циклу
організації
служби та
цивільного
захисту
Вінницького
вищого
професійного
училища
цивільного
захисту МНС
України 2008

Харківський
інститут пожежної
безпеки МВД
України 2000
Спеціаліст
пожежної безпеки
Харківський
інститут пожежної
безпеки МВД
України 2000
І

5

Крикливий Інженер 3
Володимир охорони
праці
Олександро
вич
викладач

6

Крикливий
Олександр
Дмитрович

викладач

Інженер-електрик
Вінницький
державний
технічний
університет
Спеціальність:
Електричні
системи
електроспоживанн
я 2001р.

16

погодинно

Посвідчен
ня №905

ДП «НЕК
«Укренерго»
Протокол
№37 від
25.08.2015р.

Інженербудівельник
Київський
політехнічний
інститут
Спеціальність:
Промислове та
цивільне
будівництво 1975

40

погодинно

Посвідчен
ня №: 38215-11

ГНМЦ
протокол №38215 від
18.09.2015р.

100/09

Вінницька
обласна рада
ВНКК
ЖКГ
Протокол
№100 від
12.04.2016р

7

8

Фурман Олег
Вікторович

Ш епетко

викладач

викладач

Феофанович

викладач
Двінянінов
М икола
Миколайович

10 Воловодюк
Віктор
Г ригорович

28

погодинно

викладач

11 Кобилянський викладач
Олександр
Володимирови
ч

Спеціальність:
Електропостачанн
я промислових
підприємств, міст
та сільського
господарства
1973р.
І нженер-механі к
Київський ордена
Леніна
політехнічний
інститут
Спеціальність:
Технологія
машинобудування
металорізальних
верстатів та
інструменту
1971р.
Інженер-механік
Вінницький
політехнічний
інститут
Спеціальність:
Автомобілі та
автомобільне
господарство
1988р.

Доктор наук
Інженер-електрик
Вінницький
політехнічний
інститут
Спеціальність:
Електричні
станції 1979р.

Посвідчен
ня
№37/15-33

ДП «Він
ницький ЕТЦ»
Протокол №37
від 05.03.2015

35

погодинно

Київський
політехнічний
інститут

Віталій

9

Інженербудівельник
Київський
політехнічний
інститут
Спеціальність:
Промислове та
цивільне
будівництво 1979
Інженер-електрик

Посвідчен
ня
№63/14-47

>

35

погодинно

Посвідчен
ня
№: 26ОП/20

ДП «Синтез
Союз»
Територіальне
управління
Держгірпромна
гляду по
Вінницькій
області
Протокол
№122 від
11.04.2017
Вінницька
обласна рада
ВНКК
ЖКГ
Протокол
№26-ОП від
24.12.2014р

№13ОП/12

Протокол
№26-ОП від
24.12.2014р
ДП «Він
ницький ЕТЦ»
Територіальне
управління
Держгірпромна
гляду по
Вінницькій
області
Протокол
№115 від
18.06.2015р
ДП «Він
ницький ЕТЦ»
Територіальне
управління
Держгірпромна
гляду по
Вінницькій
області

26

погодинно

Посвідчен
ня№ :
115/15-21

35

погодинно

Посвідчен
ня №:
45/17-1

12 Войтенко
Володимир
Васильович

викладач

Ю рист
Центр
довузівської
післядипломної та
магістерської
підготовки
Т ернопільського
національноекономічного
університету
Спеціальність:
Правознавство
2007р.
Інженербудівельник
Бєлгородський
технологічний
інститут
будівельних
матеріалів
Спеціальність:
Промислове та
громадське
будівництво
1988р.

Протокол
№45 від
22.02.2017р.

31

погодинно

Посвідчен
ня №: 03ОП/24

Вінницька
обласна рада
ВНКК
ЖКГ
Протокол
Ж )3-ОП від
4.02.2016р.

Посвідчен
ня№ 11ОП/8

Вінницька
обласна рада
ВНКК
ЖКГ
Протокол №11ОПвід
12.04.2017р.

Для проведення навчального процесу на належному рівні викладацьким складом
підготовлена 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 зошитів тощо). Крім того слухачі можуть
скористатися електронною бібліотекою та електронним каталогом всієї наявної літератури за
допомогою локальної мережі на базі технології \Уі-Рі.

Нормативно-правова база та навчально-методичне забезпечення
№
з/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9

Назва
Конституція України.
Кодекс законів України про працю
Закон України "Про охорону праці"
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011р.№1107
Кодекс цивільного захисту України
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23
вересня 1999 року № 1105-ХГ’У.
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
розслідування 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

19
20
21
22

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,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту_____________________________
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 0.00-7.11-12 Загальними вимогами стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників;____________________________________________________________________________
ДСТУ ЕИ 818-1:2014 «Коротколанкові вантажопідіймальні ланцюги. Вимоги щодо безпеки»______
ДСТУ ЕН 1677. Елементи для стропів. Вимоги щодо безпеки______ __________________________
ДСТУ Е1М 1492 Стропи текстильні. Безпека_________________________________________________
ДСТУ ЕИ 12644 Крани. Інформація щодо експлуатації та випробування:

23
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ДСТУ ЕІЧ 12999:2014 Крани-маніпулятори. Вимоги щодо безпеки.
ДСТУ БИ 13000:2014 Крани самохідні. Вимоги щодо безпеки.

25
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ДСТУ ЕИ 13135:2014 Крани. Безпечність. Дизайн. Вимоги до устатковання.____________________
ДСТУ І^ 1 3 1 5 5 :2 0 1 4 Вантажопідіймальні крани. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні
знімні._________ _____________________________________________________________________ ___________
ДСТУ ЕК 13157:2014Вантажопідіймальні крани. Вимоги безпеки. Крани з ручним приводом.____ ______
ДСТУ ЕК 13411 Закріплення кінців стальних канатів. Вимоги безпеки:
ДСТУ ЕИ 13414 Стропи із сталевих дротяних канатів. Безпечність:
ДСТУ ЕИ 13557.2014 Вантажопідіймальні крани. Системи та станції керування. Вимоги щодо безпеки._______
ДСТУ ЕИ 13586:2014 Крани. Підхід._________________________________________ ______________________
ДСТУ ЕК 13889:2014 Скоби сталеві ковані дня основних такелажних робіт. Скоби прямі та лірообразні. Клас
6. Безпечність______________ ______________
ДСТУ ЕК 14238:2014 Крани вантажопідйомні. Маніпулятори з ручним керуванням_______________________
ДСТУ ЕИ 14439:2014 Вантажопідіймальні крани. Баштові крани. Вимоги щодо безпеки.___________________
ДСТУ ЕИ 14492 «Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом»:___________________ ____
ДСТУ ІЯЧ 14502-2:2014 Безпечність вантажопідіймальних кранів. Устатковання для піднімання людей.
Частина 2. Рухомі станції керування._________________________________________________________ ______
ДСТУ ЕМ 14985:2014 Крани вантажопідйомні. Крани з поворотною стрілою._____________________________
ДСТУ ЕИ 15011:2014 Вантажопідйомні крани. Мости і портальні крани._________________________________
ДСТУ ЕК 15056:2014 Безпека вантажопідіймальних кранів. Контейнерні спрейдери. Загальні технічні вимоги.
ДСТУ ЕК 280:2016 Робочі платформи (риштовання) пересувні підйомні. Проектні розрахунки, критерії
стійкості, конструкція, безпека, перевірки та випробування.____________________________________________
ДСТУ ЕИ 1570-1:2014 Вимоги щодо безпеки дня підйомних платформ. Частина 1. Платформи, що
обслуговують до двох стаціонарних майданчиків.____________________________________________________
ДСТУ 180 16368:2010 Мобільні підіймачі робочих платформ. Розрахунок конструкції, вимоги щодо безпеки
та методи випробування._________________________________________________________________________
ДСТУ 180 18878:2008 Підйомники робочих платформ мобільні. Навчання оператора (машиніста).___________
ДСТУ 180 18893:2007 Підйомники робочих платформ мобільні. Вимоги безпеки, огляди, технічне
обслуговування і експлуатація.____________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів;____________________________________
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів ілдивідуального захисту органів дихання;_______
НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів;_______________________________
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;____________
НПАОП 0.00-1.12-84 Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних
установках;_____________________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.13-71 Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок,
повітропроводів і газопроводів;__________ _________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;__________________________
НПАОП 0.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та застосуванні
хлору;
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1 НПАОП 0.00-1 24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим
1 способом;
НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах;
НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації елекгроннообчислювальних машин;
НПАОП 0.00-1.34-71 Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним
способом;
НПАОП 0,00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві ацетилену, 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 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на
відкритих гірничих роботах;
НПАОП 0.00-1.59-87 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 0.00-1.61-12 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і
огрудкування руд та концентратів;
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів;
НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря;
НПАОП 0.00-1.68-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів;
НПАОП 0.00-1.69-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок;
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом;
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;
НПАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів;
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
НПАОП 0.00-8.11-12 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних
речовин
ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання;
ДСТУ 2326-93 Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови
НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

79
НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві
80

НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і
обладнання сільськогосподарського виробництва

81
НПАОП 02.0-1.04-05 Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової
промисловості
82
83
84

НПАОП 02.0-1.07-00 Правила охорони праці в міському зеленому господарстві
НПАОП 14.0-1.01-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості
НПАОП 14.0-1.02-85 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості нерудних будівельних
матеріалів, графіту, каоліну, тальку

85
НПАОП 14.3-7.02-06 Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств
86
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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
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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 15.5-1.05-99 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 виробів
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 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного виробництва
НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості
НПАОП 22.1-1.02-07 Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості
НПАОП 25.0-1.07-13 Правила охорони праці на підприємствах з виробництва шин та гумових виробів
НПАОП 26.0-1.07-75 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна
НПАОП 26.0-1.09-01 Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних
матеріалів та виробів
НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів
НПАОП 26.6-1.02-00 Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів
НПАОП 37.0-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових
металів
НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок
НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення
населених місць
НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві
(ДБН)
НПАОП 51.0-1.03-96 Правила охорони праці при експлуатації баз, складів і сховищ, виконанні вантажорозвантажувальних робіт на об’єктах оптової торгівлі
НПАОП 52.0-1.01-96 Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі
НПАОП 60.2-1.01-06 Правила охорони праці на міському електричному транспорті
НПАОП 63.2-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних
газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)
НПАОП 63.2-1.13-87 Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і
автозаправних станцій
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НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних
доріг

118

НПАОП 63.21-1.09-08 Правила охорони праці для працівників кар’єроуправлінь
119

НПАОП 63.21-1.25-07 Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві
120
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НПАОП 73.1-!. 11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях
НПАОП 85.11-1,10-84 Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах
охорони здоров’я. Загальні вимоги
НПАОП 0.00-4.36-87 Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів
робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці
НПАОП 40.1-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових
мереж
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
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 канатьі. Нормьі и правила осмотра и браковки.
180 8792-86 Канатньїе стропьі. Критерии безопасности и контрольньїе осмотрьі при зксплуатации.
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