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Найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «НОВАТОР»
Місцезнаходження юридичної особи: 03148, м. Київ, вул. Сім'ї Стешенків,7 оф,144
Місце її державної реєстрації: Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 34295476
Код виду діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 (КВЕД-2005):85.59 Інші види освіти, н.в.і.у
Прізвище, ім'я та по батькові керівника:
Овсянников Федір Олександрович - генеральний директор ТОВ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР «НОВАТОР»
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
Тел..; (044) 407-10-17, (044) 407-11-00, поуаїог п@икг.пе1
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
- Проведення навчання для працівників підприємства (далі виїзні групи) у Вінницькій області на
території Замовника за договором на надання освітніх послуг.
Інформація про наявність страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності) згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 р. №1788 страхування на ТОВ
«НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИИ ЦЕНТР «НОВАТОР» відсутнє, тому що не є об’єктом підвищеної
небезпеки.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився. Проведено
внутрішній аудит з охорони праці 21.12.2017р.
Я, Овсянниішв Федір Олександрович - генеральний директор ТОВ «НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНИИ ЦЕНТР «НОВАТОР», цією деклараціє підтверджую відповідність матеріальнотехнічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час організації та
здійснення видів робіт без отримання відповідного ДОЗВ01ЦГна основі декларації.
Навчання з пипгань охорони праці інших суб’єктів господарювання
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві обладнано 22 робочих місця з персональними комп’ютерами.
Інші відомості:
Прізвище, ім’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці:
- Відповідальний за створення на ТОВ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИИ ЦЕНТР «НОВАТОР» умов
праці відповідно до законодавства з охорони праці - генеральний директор Овсянников Федір
Олександрович;
- Відповідальний з охорони гуаці та функціонування системи управління охороною праці ТОВ
«НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИИ ЦЕНТР «НОВАТОР» - виконавчий директор Потапова Світлана
Миколаївна - призначений наказом від 08.06.2017р № 59/3-0;
- Відповідальний за електрогосподарство на ТОВ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
«НОВАТОР» - Овчинникова В.Є. - призначений наказом від 08.06.2017р № 59/5-0;
- Відповідальний за дотримання вимог пожежної безпеки - виконавчий директор Потапова Світлана
Миколаївна - призначений наказом від 08.06.2017р № 59/4-0.
Інформація про акти підприємства з охорони праці:
На ТОВ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНРШ ЦЕНТР «НОВАТОР» розроблено та затверджено наступні
акти з охорони праці:
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Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці №1 від 19.01.2010 (Переглянуто та
введено в дію Наказ №59/1-0 від 08.06.2017р.);
Інструкція з охорони праці для прибиральника приміщень №7 від 19.01.2010 (Переглянуто та
введено в дію Наказ №59/1-0 від 08.06.2017р.);
Інструкція про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях №8 від 19.01.2010
(Переглянуто та введено в дію Наказ №59/1-0 від 08.06.2017р.);
Інструкція з електробезпеки для І групи №4 від 19.01.2010 (Переглянуто та введено в дію
Наказ №59П-0 від 08.06.2017р.);
Інструкція з охорони праці при прямуванні до місця занять №6 від 19.01.2010 (Переглянуто та
введено в дію Наказ №59/1-0 від 08.06.2017р.);
Інструкція з охорон праці №5 з електробезпеки 19.01.2010(Переглянуто та введено в дію
Наказ №59/1-0 від 08.06.2017р.);
Інструкція №2 з охорони праці для працівників офісу від 19.01.2010 (Переглянуто та введено в
дію Наказ № 59/1-0 від від 08.06.2017р );
Інструкція №3 з охорони праці при проведенні занять в аудиторіях УЦ від 19.01.2010
(Переглянуто та введено в дію Наказ №59/1-0 від 08.06.2017р.);
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці від 19
січня 2010 р.;
Положення про порядок проведення інструктажів, організацію навчання та перевірки знань в
«НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «НОВАТОР» від 19.01.2010 р. №2/2 - О (Переглянуто та
введено в дію Наказ №59/2-0 від 08.06.2017р.);
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
слухачів від 19.01.2010 р. №2/2 - О (Переглянуто та введено в дію Наказ №59/2-0 від 08.06.2017р.)
Положення про систему управління охороною праці «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
«НОВАТОР» від 19.01.2010 р. №2/2 - О (Переглянуто та введено в дію Наказ №59/2-0 від
08.06.2017р.);
Положення про службу охорони праці «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «НОВАТОР»
від 19.01.2010 р. №2/2 - О (Переглянуто та введено в дію Наказ №59/2-0 від 08.06.2017р.);
Положення про систему управління охороною праці «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
«НОВАТОР» від 3.12.2012 р. №44/1 - О (Переглянуто та введено в дію Наказ №59/2-0 від
08.06.2017р.);
Посадова інструкція генерального директора, затверджено наказом №1/2 від 11.01.2017;
Посадова інструкція заступника генерального директора, затверджено наказом №1/2 від
11.01.2017;
Посадова інструкція заступника директора по персоналу, затверджено наказом №1/2 від
11.01.2017;
Посадова інструкція виконавчого директора, затверджено наказом №1/2 від 11.01.2017;
Посадова інструкція фінансового директора - головного бухгалтера, затверджено №1/2 від
11.01.2017;
Посадова інструкція директора з якості, затверджено наказом №1/2 від 11.01.2017;
Посадова інструкція директора департаменту інформаційної підтримки, затверджено наказом
№1/2 від 11.01.2017;
Посадова інструкція завідувача відділу тех. підтримки, затверджено наказом №1/2 від
11.01.2017;
Посадова інструкція менеджера з адміністративної діяльності, затверджено наказом №1/2 від
11.01.2017;
Посадова інструкція оператора комп'ютерного набору, затверджено наказом №1/2 від
11.01.2017;
Посадова інструкція завідувача методичного відділу, затверджено наказом №1/2 від
11.01.2017;
Посадова інструкція старшого методиста, затверджено наказом №1/2 від 11.01.2017;

Посадова інструкція методиста, затверджено наказом №1/2 від 11.01.2017;
Посадова інструкція завідувача комп'ютерного навчання, затверджено наказом №1/2 від
11.01.2017;
Посадова інструкція менеджера за питань комерційної діяльності, затверджено наказом №1/2
від 11.01.2017;
Посадова інструкція бухгалтера, затверджено наказом №1/2 від 11.01.2017;
Посадова інструкція завідувача Інтернет-магазину, затверджено наказом № №1/2 від
11.01.2017;
Посадова інструкція, затверджено наказом №1/2 від 11.01.2017;
Посадова інструкція викладача, затверджено наказом №1/2 від 11.01.2017;
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
Правила внутрішнього трудового розпорядку від наказ №6с 29.06.2010;
Програми навчання посадових осіб
ТОВ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
«НОВАТОР» (Загальні питання охорони праці (30 годин і 15 годин); Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів - ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів (нова редакція). Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів - ПТЕЕС , Правила користування електричною енергією ПКЕЕ;
Правила пожежної безпеки України).
Інформація про проведення навчання з питань охорони праці працівників підприємства:
Навчання, перевірка знань та інструктажі з охорони праці з працівниками підприємства проводяться
відповідно до вимог НПАОП 0.00^. 12-05.
На ТОВ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИИ ЦЕНТР «НОВАТОР» з працівниками і слухачами
проводяться інструктажі з охорони праці ( вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий)
- зареєстровані у відповідних журналах.
Посадові особи ТОВ «НАБЧАЛЬНО-МЕТОДРЇЧНИЙ ЦЕНТР «НОВАТОР» проходять попереднє (
під час прийняття на роботу) та періодичне (1 раз на три роки; 1 раз на рік - відповідальний за
електрогосподарство) навчання і перевірку знань з питань охорони праці в учбових центрах з
охорони праці. В ТОВ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «НОВАТОР» наказом генерального
директора Овсянникова Ф.О створена комісія по перевірці знань з питань охорони праці у
працівників підприємства, члени якої пройшли навчання в ТОВ «УЦ «Новатор» та мають
посвідчення про перевірку знань.
Кшькісний і якісний склад педагогічних працівників дозволяє успішно здійснювати навчальний
процес і відповідає критеріям нормативних актів.
Штатні викладачі ТОВ «НМЦ «Новатор»,які залучаються до викладання, мають вищу освіту за
фахом та пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, а також спеціальне навчання
з безпечних методів та прийомів виконання робіт наступних законодавчих документів та
нормативно-правових актів:
«Загальні питання охорони праці»
Роголь Г.Л. - посв. № 68-387-17-17 від 23.05.2017 ДП Навчально-курсовий Комбінат АТВТ «Трест
«Південатоменергобуд» комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці
України у Київській області №213 від 01.02.2017р. із змінами №882 від 30.03.2017 р.
Крилова Г.К - посв. № 68-717-16-19 від 29.08.2016 ДП Навчально-курсовий Комбінат АТВТ «Трест
«Південатоменергобуд» комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці
України у Київській області №23 від 12.10.2015р.
Пушкарьова Н.В. - Сертифікат №00519 від 31.01.2014 «Национальньїй центр Обучения навмкам
оказания первой помощи «Школа Бубнова», Сертифікат № 16/08-02 від 16.08.2014 ВГО «Українська
служба порятунку» ЦЕНТР СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ.
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)»

Гурін О.В.- посв. №17-10/20/4/2 від 18.10.2017 ТОВ «УЦ «Новатор» комісія створена на підставі
наказу №1393 від 26.05.2017р. та наказу № 1655 від 24.07.2017р. Головного управління Держпраці у
Київській області.
Чернишенко В.М. - посв. № 68-387-17-16 від 25.05.2017 ДП Навчально-курсовий Комбінат АТВТ
«Трест «Південатоменергобуд» комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці
України у Київській області №213 від 01.02.2017р. із змінами №882 від 30.03.2017 р.
Поліщук А.Г. - посв. № 68-387-17-19 від 25.05.2017 р. ДП Навчально-курсовий Комбінат АТВТ
«Трест «Південатоменергобуд» комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці
України у Київській області №213 від 01.02.2017р. із змінами №882 від 30.03.2017 р.
«Безпечне виконання робіт верхолазних та на висоті з застосуванням індивідуальних
страхувальних засобів (НПАОП 0.00-1.15-07)»
Поліщук А.Г. - посв. № 17-10/20/4/1 від 18.10.2017р. ТОВ «УЦ» Новатор» комісія створена на
підставі наказу №1393 від 26.05.2017р. та наказу № 1655 вщ 24.07.2017р. Головного управління
Держпраці у Київській області.
«ПТЕЕС,ПБЕЕС(НПАОП 40.1-1.21-98), ПУЕ, ПКЕЕ»
Гоголь Г.Л. - посв. № 5484/17 від 26.05.2017 ДП Навчально-курсовий Комбінат АТВТ «Трест
«Південатоменергобуд» комісія створена на підставі розпорядження № 346-Н від 04.08.2016 р.
Крилова Г.К - посв. № 700 від 19.08.2016 ДП Навчально-курсовий Комбінат АТВТ «Трест
«Південатоменергобуд» комісія створена на підставі розпорядження № 346-Н від 04.08.2016 р.
Овчинников В.Є. - посв. № 9150/16 від 19.08.2016 ДП Навчально-курсовий Комбінат АТВТ «Трест
«Південатоменергобуд» комісія створена на підставі розпорядження № 346-Н від 04.08.2016 р.
«Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, правила підготовки теплового
господарства до опалювального періоду. Правила користування тепловою енергією»
Гоголь Г.Л. - посв. № 709-22 від 25.08.2016 ДП Навчально-курсовий Комбінат АТВТ «Трест
«Південатоменергобуд» комісія призначена наказом від 17.08.2015р. за№ 24-Н.
«Безпечна та надійна технічна експлуатація конструкцій будівель, споруд та інженерних
мереж»
Гоголь Г.Л - посв. № 17-7/31/1/1 від 14.07.2017р. ТОВ «НВЦ «Новатор» комісія створена на підставі
розпорядження КМДА № 306 від 23.02.2012р.
«Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15)»
Поліщук А.Г. - посв. № 68-715-16-23 від 29.08.2016 ДП Навчально-курсовий Комбінат АТВТ «Трест
«Південатоменергобуд» комісія створена на підставі наказу №23 від 12.10.2015р. Головного
управління Держпраці України у Київській області.
«Правила охорони праці під час виконання робіт з інструментами та пристроями (НПАОП
0.00-1.71-13)»
Поліщук А.Г. - посв. № 11/3/2 від 05.11.2015 ТОВ «НВЦ «Новатор» комісія створена згідно з
розпорядженням №27-Н від 03.11.2015р. Головного Управління Держпраці у Київській області.
«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08)»
Стаховський А.Й.- посв. №68-715-16-22 від 29.08.2016р ДП Навчально-курсовий Комбінат АТВТ
«Трест «Південатоменергобуд» комісія створена на підставі наказу №23 від 12.10.2015р. Головного
управління Держпраці України у Київській області.
«Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і
автозаправних станцій (НПАОП 63.2-1.13-87)»
Поліщук А.Г. - посв. № 68-715-16-23 від 29.08.2017 ДП Навчально-курсовий Комбінат АТВТ «Трест
«Південатоменергобуд» комісія створена на підставі наказу №23 від 12.10.2015р Головного
управління Держпраці України у Київській області.
До викладання в ТОВ «НМЦ «Новатор» залучаютьсядакож, нещтатні викладачі, які мають вищу
освіту за фахом та пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці, а також спеціальне
навчання з безпечних методів та прийомів виконання робіт відповідних законодавчих документів та
нормативно-правових актів.

в наявності експлуатаційна документація на комп'тери, проектори, наглядні посібники, паспорти та
інструкції з технічної експлуатації, які використовуються у навчальному процессі.
Забезпечення засобами індивідуального захисту: Саморятівник (евакуаційний ковпак) 8 - САР - 6
шт.
Інформація щодо спроможності здійснювати навчання з питань охорони праці працівників
інших суб’єісгів господарювання:
- посадових осіб і спеціалістів інпшх суб’єктів господарювання;
- спеціальне навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
Навчання проводиться для виїзних груп у Вінницькій області на території Замовника за договором на
надання освітніх послуг.
До складу матеріально-технічної бази належить 5 ноутбуків, 5 проекторів, 2 шеЬ камери, три одиниці
додаткової гарнітури до ноутбуків (мікрофони), наглядно-демонстративні та роздаткові матеріали,
електронні посібники, підручники, а також мультимедійні роботи-тренажери «Глаша», «Гаврюша»,
«Гоша-06», «Фантом-П», які використовуються для проведення навчання з виїздом на територію
Замовника у Вінницькій області.
В наявності є нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки, відповідно до яких
розроблено та затверджено усі тематичні плани і програми навчання, які використовуються
викладачами, а саме; «Загальні питання охорони праці для посадових осіб і спеціалістів», «Правила
безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00.-1.76-15)», «Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85), Правила охорони праці на об’єктах з
переробки пластичних мас» (НПАОП 25.0-1.01-12), «Вимоги до роботодавців щодо захисту
працівників від шкідливого впливу хімічних речовин”(НПАОП 0.00-8.11-12)», «Правила охорони
праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору»(НПАОП 0.00-1.23-10),
«Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» (НПАОП 24.1-1.3088), «Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок» (НПАОП 0.001.51-88), «Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок» (НПАОП
29.23-1.04-90), «Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтс^аз і
автозаправних станцій ” (НПАОП 63.2-1.13-87), «Правила охорони праці під час роботи в хімічних
лабораторіях» (НПАОП 73.1-1.11-12), «Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості
України»
(НПАОП
11.1-1.01-08),
«Правила
безпечної
експлуатації
магістральних
газопроводів»(НПАОП 60.3-1.01-10), «Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних
виробництвах» (НПАОП 0.00-1.27.09), «Навчання на право керівництва підривними роботами»,
«Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»
(НПАОП 0.00-1.66-13), «Єдині правила безпеки при вибухових роботах», «Правила охорони праці
під час виконання робіт на висоті.» (НПАОП 0.00-1.15-07), «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), «З електробезпеки для присвоєння П-Ш групи з
електробезпеки(електротехнологічний персонал)», «З електробезпеки для присвоєння П-Ш групи з
електробезпеки(персонал електротехнічний)», «з електробезпеки для присвоєння для присвоєння IV
групи з електробезпеки(електроустановки до 1000В)», «З електробезпеки для присвоєння IV - V
групи з електробезпеки», «з електробезпеки для присвоєння IV V групи з
електробезпеки(інспектуючи особи), «Правила Технічної експлуатації теплових установок імереж» та
«Правилами охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій,
тепловикористовуючих установок і теплових мереж»(НПАОП 0.00-1.69-13)для посадових осіб та
спеціалістів», «Навчання з питань монтажу, безпечної експлуатації та ремонту вибухозахищеного
електрообладнання для посадових осіб та спеціалістів», «Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт»(НПАОП 0.00-1.75-15), «Правила будови і безпечної експлуатації посудин,
що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87)», «Правила будови і безпечної експлуатації парових
і водогрійних котлів” (НПАОП 0.00-1.60-66)», «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», «Правила будови і безпечної експлуатації
трубопроводів пари і гарячої води (НПАОП 0.00-1.11-98)», «Правила будови і безпечної експлуатації

ескалаторів»(НПАОП 0.00-1.06-77)», «Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних
компресорних установок, повітропроводів і газопроводів» (НПАОП 0.00-1.13-71), «Правила будови
та безпечної експлуатації атракціонної техніки (НПАОП 92.7-1.01-06)», «ДБН АЗ.2-2-2009 Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні
положення.(НПАОП 45.2-7.02-12)», «За законодавчими і державними нормативними актами та
галузевими інструкціями з безпечної та надійної технічної експлуатації конструкцій будівель, споруд
та інженерних мереж», «Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з
монолітного бетону та залізобетону (НПАОП 45.2-1.11-97)», «Правила охорони праці для
працівників бетонних і залізобетонних заводів (НПАОП 26.6-1.02-00)», «Правила охорони праці на
автомобільному транспорті(НПАОП 0.00-1.62-12)», «Правила безпеки праці під час обслуговування
спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації”(НПАОП 63.23-1.02-08)»,
«Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах” (НПАОП 74.2-1.02-90) та Правила безпеки
при геологорозвідувальних роботах та бурінні свердловин технічного призначення” (НПАОП 74.21.06-92)», «Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових
металів» (НПАОП 37.0-1.01-09)», «Правила охорони праці для підприємств та організацій
поліграфічної промисловості”(НПАОП 22.1-1.02-07)», «Правилами охорони праці під час зварювання
металів (НПАОП 28.52-1.31-13)», «Правилами охорони праці під час експлуатації електроннообчислювальних машин (НПАОП 0.00-1.28-10)», «Правила охорони праці в деревообробній
промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05)», «Правилами охорони праці у сільськогосподарському
виробництві (НПАОП 01.0-1.01-12)», «Навчання з лазерної безпеки для посадових осіб та
спеціалістів», «Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та
організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки»,
«Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до
обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки».
Для проведення спеціального навчання з питань охорони праці розроблені та затверджені учбові
навчальні програми; «З безпечних методів та прийомів виконання робіт Для машиніста крана
(кранівника)», «З безпечних методів та прийомів виконання робіт Для стропальника», «З питань
охорони праці оператора підйомника (НПАОП 0.00-1.75-15)», «З безпечних прийомів та методів
виконання робіт (водій навантажувача)», «З безпечних прийомів та методів виконання робіт слюсаря
з ремоніу вантажопідіймальних машин», «З безпечних прийомів та методів виконання робіт для
газорізальника», «З безпечних прийомів та методів виконання робіт для електрозварника ручної
зварки», «З безпечних прийомів та методів виконання робіт для газозварника», «З безпечних методів
та прийомів виконання робіт «Слюсар газового господарства», «З безпечних прийомів та методів
виконання робіт «Машиніст компресорних установок», «З безпечних методів та прийомів виконання
робіт для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів». По безпечним методам та
прийомам виконання робіт «Апаратник ХВО (хімводоочищення)», «З безпечних методів та прийомів
виконання робіт «Оператор АЗС, АГЗП», «З безпечних методів та прийомів виконання роІ5іт Для
ліфтера (оператора ліфтів)», «З безпечних прийомів та методів виконання робіт «Оператор
атракціону», «З безпечних методів та прийомів виконання робіт на висоті із застосування засобів
індивідуального захисту», «З безпечних прийомів та методів виконання робіт з використанням
хімічних речовин», «. З безпечних прийомів та методів виконання робіт при експлуатації та
обслуговуванні вантажопідіймальних механізмів, що керуються з підлоги», «З безпечних прийомів та
методів виконання робіт персоналу, що обслуговує
установки виробництва, зберігання,
транспортування та використання продуктів розділення повітря», «З безпечних прийомів та методів
виконання робіт слюсаря з ремонту та обслуговування парових та водогрійних котлів і
трубопроводів», «На допуск до роботи з безпечної експлуатації, обслуговування та ремонту
газобалонного обладнання автомобілів», «Безпечні методи та прийоми виконання арматурних робіт»,
«Безпечні методи та прийоми виконання бетонних робіт», «Безпечні методи та прийоми виконання
робіт Для верстатника деревообробних верстатів», «Безпечні методи та прийоми виконання робіт
Для монтажника сталевих і залізобетонних конструкцій», «Проведення спеціального навчання

працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою», «Проведення спеціального
навчання членів добровільної пожежної дружини (команди)».
Матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення відповідають вимогам
законодавства з охорони праці та промислової безпеки.
Після навчання з питань охорони щжці посадових осіб і спеціалістів інншх суб’єктів господарювання
перевірка їх знань проводиться комісією Головного управління Держпраці відповідних областей,
оформлюється відповідний протокол, видаються посвідчення встановленого зразка.
Після спеціального навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання
перевірка їх З Н а і|Ь ;:::І^ В № ф № С Я КОМІСІЄЮ Головного управління Держпраці відповідних областей.
О ф орм лю ється/і^тю відм Е ^і^то
видаються посвідчення встановленого зразка про право
виконання родаР/пііуїш
її
ПрО''Ш|ЩШУПМІ^за\ВД
в деклартції недостовірних даних попереджений;
Ф.О.Овсянников
М.П.
24. 05. 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці ___________ 20__ р. №________ .

