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

Відомості про роботодавця

Найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «НОВАТОР»
Місцезнаходження юридичної особи: 03148, м. Київ, вул. Сім'ї Стешенків,? оф,144 
Місце її державної реєстрації: Святошинська районна у місті Києві державна адміністрація 
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 34295476

Код згідно 3 
КВЕД

Назва згідно з КВЕД

85.59 Інші види освіти, н.в.і.у
85.32 Професійно-технічна освіта
71.20 Технічні випробування та дослідження
63.99 Надання інших інформаційних посл>т, н.в.і.у
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у
18.12 Друкування іншої продукції
71.12 Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.91 Роздрібна торгівля, шо здійснюється фірмами поштового замовлення або через 

мережу Інтернет
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності і керування

Прізвище, ім'я та по батькові керівника:
Овсянников Федір Олександрович -  генеральний директор ТОВ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИИ 
ЦЕНТР «НОВАТОР»
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
Тел..: (044) 407-10-17, (044) 407-11-00, novator n@ukr.net 
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:

- у Дніпропетровській 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 на ТОВ «НАВЧАЛЬНО- 
МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «НОВАТОР» страхування не проводиться, тому шо не є об’єктом 
підвишеної небезпеки.
Я, Овсянников Федір Олександрович -  генеральний директор ТОВ «НАВЧАЛЬНО- 
МЕТОДИЧНИИ ЦЕНТР «НОВАТОР», цією деклараціє підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час організації та 
здійснення видів робіт без отримання відповідного дозволу на основі декларації.
Навчання з питань 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.

mailto:novator_n@ukr.net
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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-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «НОВАТОР» умов 
праці відповідно до законодавства з охорони праці -  генеральний директор Овсянников Федір 
Олександрович;
- Відповідальний з охорони праці та функціонування системи управління охороною праці ТОВ 
«НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «НОВАТОР» -  виконавчий директор Потапова Світлана 
Миколаївна -  призначений наказом від 08.06.2017р № 59/3-0;
- Відповідальний за електрогоеподарство на ТОВ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИИ 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-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «НОВАТОР» розроблено та затверджено наступні 
акти з охорони праці:

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.);

Інетрукція 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 №59/1-0 від 08.06.2017р.);

Інетрукція з охорони праці при прямуванні до місця занять №6 від 19.01.2010 (Переглянуто та 
введено Б дію Наказ №59/1-0 від 08.06.2017р.);

Інетрукція 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 2010р.;

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 сиетему 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-МЕТОДИЧНИИ 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-МЕТОДИЧНИИ 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 0.00-4.12-05.
На ТОВ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «НОВАТОР» з працівниками і слухачами 
проводяться інструктажі з охорони праці ( вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) 
-  зареєстровані у відповідних журналах.
Посадові особи ТОВ «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ 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



кохорони праці. В TOB «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.

Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення:

№ з/п Назва
(навчальних посібників, нормативно-правових актів, спеціальних Правил, методик тощо)

Нормативно-правові акти
1. Закон України “Про охорону праці”-  Індустрія, 2015.
2. Збірник “Законодавство України про охорону праці” у 4-х томах. - К.,1995.
3. “Законодавство України про охорону праці” у 3-х томах. - К.,2007.
4. Закон України про професійно -  технічну освіту
5. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 -  Індустрія, 2017.
6. Постанова Кабінету Міністрів України Деякі питання розслі.дування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві від 30,11.2011 р. №1232.
7. Кодекс законів про працю України
8. Цивільний кодекс України. - Індустрія , 2013.
9. Кримінальний кодекс України. - К.,2017.
10. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України від 
зо. 11.2011 р. №1232. -Основа , Індустрія., 2013.

11. Типове положення про державну інспекцію охорони праці Держнаглядохоронпраці від 
19.06.1995р.№92.

12.
13. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи. Том 1-13. - К., 1997.
14. Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01-001-2014. -  Київ «Основа» «Індустрія»., 

2016.
15. Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці. (Станом на 

19.01.2009).
16. Класифікатор професій (із змінами та доповненнями), - К.: Соцінформ, 2001.
17. Класифікатор професій. ДК 003-95 (зміни та доповнення №4) - К.; Соцінформ, 2002.
18. Класифікатор професій. ДК 003-95 (зміни та доповнення №5) - К.: Соцінформ, 2003.
19. Класифікатор професій. ДК 003-95 (зміни та доповнення №6) - К.: Соцінформ, 2005.
20. Класифікатор професій. ДК 003-2010 - К.: Соцінформ, 2010.
21. Положение 0 медицинском осмотре работников определенных категорий. С изменениями 

и дополнениями согласно приказу МОЗ Украины от 07.06.99 № 139.
22. Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року №258 Про 

затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.
23. Державні будівельні норми України Газопостачання ДБН В.2.5.-20-2001.
24. Збірник законодавчих та нормативно -  правових актів з питань утримання будинків, 

споруд та прибудинкових територій. -  К., 2006.
25. Правила пожежної безпеки в галузі зв’язку. Положення про систему управління 

пожежною безпекою в галузі зв’язку. -  К., 2001.
26. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів.

Правила
Міжгалузеві документи

27. Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві.



Основні положення. ДБН А.3.2-2-2009 К, Мінрегіонбуд України, 2012
28. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов. (НПАОП 0.00-1.06-77). -  К.: 

Основа, 2004.
29. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж. -  X.: Вид-во “Форт”, 2007.
ЗО. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07). -  К.; 

Основа, 2007.
31. Правила безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.21-98). -  К., 1998. -  

380с.
32. Правила устройства электроустановок (НПАОП 40.1-1.32-01). -  X.: Издательство 

“ИНДУСТРИЯ”, 2007. -  416с.
33. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; Затв.... 25.07.2006, №258 / 

М-во палива та енергетики України. -  X., 2007. - 272с.
34. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. -  X.: Індустрія, 2012 р.
35.

36.

Правила користування електричною енергією (Зареєстровано в Мін’юсті України 
14.11.2002 за №903/7191) -  ДП “НТУКЦ”. - К„ 2002. -  107с.
Правила експлуатації електрозахисних засобів; Затв.... 05.06.2001, №253/Держ. 
департамент з нагляду за охороною праці М-ва праці та соц. політики України. -  X., 2003, 
- 120с.

Ъ1. Правила охорони електричних мерелс. -  К., 2001.
38. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08). -X .; Вид-во  

“Форт”, 2008. -  112с.
39. Правила будови і безпечної експлуатації підйомників ІШАОП 0.00-1.36-03.- К.; “Основа”, 

2007. -  160с.
40. Правила охорони праці на автомобільному транспорті. -К.; Основа, 2012.
41. Правил безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.00-1.20-98). -  К., 1998.
42. НП.АОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 

кранів -  К.; “Основа”, 2007.
43. Правила устройства и эксплуатации грузоподйомных кранов. -  К.; Форт, 2007.
44. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води; НПАОП 

0.00-1.11-98. -X .; Форт, 2003. -224с.
45. Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в 

аеропортах цивільної авіації. -  К., 2008.
46. Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных 

автозаправочных станций. - К., 2004.
47. Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки. -  X.; Форт, 2006.
48. Правила устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов. -  К., 2004.
49. Правила безопасности при работах на телефонных и телеграфных станциях.
50. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. ПОТ РМ -  012-2000. - 

М.; «Издательства НЦ ЭНАС», 2001.
51. Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовувальних установок і 

теплових мереж.
52. Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и 

газопламенной обработке металов. НПАОП 0.00-1.43-85. -  К.; Основа, 2008.
53. Правила устройства и безопасности эксплуатации фреоновых холодильных установок. -  

М., 1989.
54. СниП ІІІ-4-80*. Техника безопасности в строительстве. ЦИТП Госстрой СССР, 1989.
55. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд (із 

змінами внесеними згідно з наказом Держбуду від 28. 07. 99 № 184/ 140) - X.; Форт, 2003.
56. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, із змінами та



1

доповненнями внесеними наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 107, - Індустрія 2013
51. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві ПКМУ № 1232 від 30.11.11 -  Індустрія 2013
58. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ПКМУ № 1107 
Із  змінами, внесенгши згідно з Постановою К М М  76 від 11.02.2016

Г алузеві документи

59. Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості. 
НПАОП 22.1-1.02-07. - К., 1999.

60. Правила безпеки для кондитерського виробництва. НПАОП 15.8-1.14-97- К., 1997.
61. Правила охорони праці в міському зеленому господарстві. - К., 2002,
62. Правила пожежної безпеки в установах, організаціях та підприємствах національної 

Академії Наук України. -  К., 2006.
63. Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів. - К., 2001.
64. Правила безпеки при виробництві солоду пива та безалкогольних напоїв. - К., 1997.
65. Про пожежну безпеку: (Довідково-інформ.матеріали), ДПО України. - К,, 2002.
66. Каталог основних засобів забезпечення пожежної безпеки (Підприємства України). - 

К.,1997.
67. Памятка для рабочих люльки по безопасному производству работ подъёмниками 

(вьппками). Гостехнадзор России. НТЦ «Промышленная безопасность». - М., 2004.
Інструкції

68. Положення про розробку інструкцій 3 охорони праці. -К.,1998.
69. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями 

при обслуживании энергетического оборудования. - М.: Энергоатомиздат, 1987.
70. Охрана труда (сборник примеров инструкций). Часть 1-2. - К., 1999.
71. Збірник типових інструкцій 3 безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, - К., 

1999.
72. Инструкция по охране труда при транспортировке балонов со сжатым газом.
73. Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів. - К., 1999.
74. Інструкція 3 охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням 

спеціальних страх>'вальних засобів. - К., 2003.
75. Технологическая инструкция по контролю качества сварных соединений стальных и 

пластмассовых трубопроводов. -  К., 2004.
76. Техническая инструкция по монтажу пластмассовых трубопроводов. -  К., 2004.
77. Збірник інструкцій 3 охорони праці для професій і робіт в будівельному виробництві. -  

К.; Основа, 2002.
78. Сборник типовых инструкций по охране труда в строительстве. -  К.: Будівельник, 1993.
79. Інструкції 3 охорони праці з професії (утримання будинкових інженерних мереж).
80. Інструкції 3 охорони праці з професії (утримання будинкової та прибудинкової території).
81. Інструкції 3 охорони праці 3 професії (утримання будинкових та прибудинкових споруд).
82. Посадові інструкції для інженерно-технічних працівників підприємств з утриманням 

житлового господарства.
83. Загальні інструкції. К: Основа, 2006. -  56с.
84. Інструкції 3 охорони праці з видів робіт. К: Основа, 2006. -  44с.
85. Технологічні карти організації робочих місць для підприємств з утримання житлово- 

комунального господарства.
86. Інструкції 3 охорони праці. Т. 1. К; Основа, 2005. -  396с.
87. Інструкції 3 охорони праці. Т.2. К: Основа, 2005. -  660с.



88. Інструкція 3 охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів.

89. Інструкція 3 охорони праці для оцератора персональних електронно-обчислювальних 
машин (ПЕОМ).

90. Инструкция по охране труда для слесаря по эксплуатации и ремонту газового хозяйства.
91. Инструкция по охране труда при транспортировке баллонов со сжатым газом.
92. Збірник інструкцій 3 охорони праці для професій і робіт в будівельному виробництві.
93. Охрана труда. Сборник примеров инструкций. Часть 1.
94. Охрана труда. Сборник примеров инструкций. Часть 2. К: Основа, 2000. -  85с.
95. Инструкция по оказанию первой помопщ пострадавшим в связи с несчастными случаями 

при обслуживании энергетического оборудования.
96. Інструкція 3 охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням 

спеціальних страхувальних засобів.
97. Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку 

нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України. К.: Основа, 2009. -  152с.
98. Примірна інструкція з охорони праці при виконанні електромонтажних робіт в діючих 

електроустановках. X.: Індустрія, 2007. -  16с.
Навчальні посібники. Довідники.

99. Ткачук К.Н., Халімов О.М. Основи охорони праці; Підручник.-К.; Основа, 2006.
100. Посібник „Безпечна експлуатація систем газопостачання (запитання та відповіді)”. - X., 

2003.
101. Посібник. Безпечна експлуатація парових та водогрійних котлів (питання та відповіді). - 

X., 2005.
102. Посібник „Експлуатація вантажопідіймальних машин і механізмів. Вимоги безпеки 

(питання та відповіді)”. -  X., 2005.
103. Посібник „Роботи на висоті. Вимоги безпеки (питання та відповіді)”. -  X., 2005.
104. Посібник „Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. Вимоги 

безпеки (питання та відповіді)”. -  X., 2005.
105. Посібник управителя «Експлуатація та утримання житлових і громадських будівель та 

споруд.” -  К., 2004.
106. Посібник для працівників, які організовують або виконують роботи в електроустановках. 

- X  : Форт, 2003.
107. Посібник „Вимоги охорошї праці для машиністів компресорних установок АГНКС 

(запитання та відповіді)”. - X., 2002.
108. Посібник „Обслуговування генераторних ацитиленовьіх установок. Вимоги безпеки 

(питання та відповіді)”. - X., 2005.
109. Посібник „Обслуговування тепломеханічного устаткування. Вимоги безпеки (питання та 

відповіді)”. - X., 2005.
110. Посібник „Обслуговування парових і водогрійних котлів Вимоги безпеки (питання та 

відповіді)”. - X., 2005.
111. Погрузочно-разгрузочные работы. Настольная книга стропальщика -  такелажника. / Н. 

Заднипренко., В. Костенко, Л. Кулева. - К., 2000.
112. Устройство и эксплуатация подъёмно-транспортных и строительных машин. Учебник. М. 

Д. Полосин. - М.; ПрофОбрИздат, 2001.
113. Устройство и эксплуатация грузоподъёмных кранов. Л. А. Невзоров, Ю.И. Гудков, М. Д. 

Полосин. Учебник. - М.: Академия, 2006.
114. Гігієна праці та виробнича санітарія (навчальний посібник). - К.,1997.
115. В.М. Тарасюк Эксплуатация котлов. Настольная книга для операторов котельных.- К., 

2005.
116. Справочник работника газифицированных котельных. Настольная книга



обслуживающего персонала котельных. / В.П. Чеботарёв. - К., 2000.
117. Посібник «Правила пожежної безпеки» (запитання та відповіді). -  X., 2000.
118. Цивільна оборона. Видання третє, перероблене та доповнене. Підручник. -  Л., 2005.
119. Пожежна безпека. Навчальний посібник. -  К., 1999.
120. Карманный справочник слесаря-монтажника. В.Б. Лесовой.- К.: Техніка, 2005.
121. Котли і теплові мережі. У питаннях та відповідях. - К.: «Основа», 2002.
122. Довідник стропальника. Під редакцією В.В. Сафонова. - К.: «Основа», 2002.
123. Иллюстрированное пособие стропальщика. -  К., 2007.
124. Иллюстрированное пособие для подготовки каменщиков. -  М., 1984.
125. В.И. Маслов. Сварочные работы. Ученик. -  М.; Академия, 2003.
126. Сварочные работы. Настольная книга электрогазосварщика. - К.; «Основа», 2001.
127. Сварка и резка металов. Под редакцией Ю. В. Казакова. 4-е издание, исправленное. - М.: 

«Академия», 2004.
128. Справочник электрогазосварщика и газорезчика. Под редакцией Г.Г. Чернышова. - М.; 

«Академия», 2004.
129. А. А. Романчук Организация деятельности службы охраны труда на предприятии. - К.: 

Основа, 2002.
130. Системи управління охороною праці. Проведення внутрішнього аудиту. / За ред. Л.О. 

Мельничук. - X.; Форт, 2003.
131. Курченко О.Н. Безопасность при работе в электроустановках - К.; Основа, 2006.
132. Г.В. Гетун, Б.Г. Криштоп Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки. 

Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005.
133. Техника безопасности при электромонтажных и наладочных работах. Справочник 

електромонтажника. -  М., 1987.
134. Справочник монтажника котельных установок. -  К., 1985.
135. Справочник по эксплуатации систем теплоснабжения. -  К., 1977.
136. Учебник. Сварка и резка металлов./ Под ред. Козакова. - М.; Академия, 2004.
137. Сварочные работы. Настольная книга электрогазосварщика. -  К; Основа, 2001.
138. О.А. Кузін, Р.А. Яцюк Підручник. Металознавство та термічна обробка металів. -  К.: 

Основа, 2005.
139. В.Г. Лупачев Газовая сварка. -  Минск: „Высшая школа”, 2001.
140. Справочник электрогазосварщика и газорезчика. / Под ред. д. техн. наук, профессора Г.Г. 

Чернышова. - М.; Академия, 2004.
141. ,Хазопостачання” у питаннях та відповідях. - К.; Основа, 2002.
142. „Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” у питаннях та 

відповідях” в 2-х частинах . - К.: Основа, 2002.
143. Краны стреловые, пневмоколесные и гусеничные. -  М.: Высшая школа, 1975.
144. Техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов и съемных грузозахватных 

приспособлений. -М ., 1976.
145. Техника безопасности при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий. -  К., 1993.
146. Г. Левченко, В. А. Метлицкий Современные средства защиты сварщиков. -К.: Экотехнология, 

2001.
147. П.М. Корольков Терм, обработка сварных соединений трубопрюводов и аппаратов работающих 

под давлением. - М: Стройиздат, 1982.
148. Г.Д.Шевченко Сварка, пайка и термическая резка металов. - М.: Высшая школа, 1966.
149. В.Г. Федоров Газовая сварка и резка металов. - М : Стройиздат, 1972.
150. В.Г. Геворкян Основи сварочного дела - М ; Высшая школа, 1985.
151. М.Х. Шорюхов, В.В. Белов Фазовые превращения и изменения свойств стали щм сварке (атлас). 

-М : Наука, 1972.
152. П И. Полухин Технология металов и сваржа -  М : Высшая школа, 1977.



153. В.М. Рыбаков Сварка и резка металов. -  М.; Высшая школа, 1979.
154. Г. Д. Шкуратовский Сварочные работы при монтаже строит, стальных конструкций. -  К.: 

Будівельник, 1977.
155. В.В. Фролов Теоретические основы сварки. -М : Высшая школа, 1970.
156. В. Ф. Грабин Сгрукіурньюпревращетиящн (жарке сталей. 41. -К : Наукова думка, 1983.
157. В. Ф. Грабин Структурные превращения при сварке сталей. 42. - К: Наукова думка, 1983.
158. Ф.Грабин Металловедение сварки низко- и среднелегированых сталей. - К: Наукова 

думка, 1978.
159. С.Н. Киселев и др. Соединение труб из разнородных металов. -  М.: Машиностроение, 

1981.
160. Н.И. Панащенко Нормирование електролов для дуговой сварки. - К: Наукова думка, 1978.
161. Г.М Поважук, ДС. Кравец Техника безопасности при сварочных рвотах. - К.: Будівельник, 

1976.
162. Нормирование расхода сварочных материалов и електроенергии при ручной дуговой 

сварке. -  К.: Экотехнология, 2000.
163. П.М. Корольков Термическая обработка сварных соединений. -  К.; Экотехнология, 2000.
164. С.Н.Киселев и др. Соединение труб из разнородных металов. - М.; Машиностроение, 1981.
165. ЕНиР Сборник Е22. Сварные работы. Госстрой СССР 1987.
166. И. Гривняк Свариваемость сталей. -  М : Машиностроение, 1984.
167. П.И.Гаврилов Сварка и резка металов с применением газов-заменителей ацетилена. -  М.: 

Машиностроение, 1968.
168. Г.Г. Чернышов Справочник молодого электросварщика по ручной сварке. -  М.: 

Машиностроение, 1987.
169. В.Г. Окара, И. Золотарев Справочник по производству стальных конструтщий. -  

Днепропетровск: Промінь, 1979.
170. В.В.Степанов Спраючник сварщика -М : изд Машиностроение, 1974.
171. С.М.Гу|зевич Справочник по сварке цветных металов и сплавов. - К.; Наукова думка, 

1981.
172. И. А. Акулов Справочник по сварже. -  М.: изд. Машиностроение, 1971.
173. В.Д.Таран Справочник по специальным работам. Сварочные работы в строительстве. М: 

Сгройиздат, 1971.
Методична література

174. Пакет модульних навчальних матеріалів та програмно-методичної документації з 
професії “Оператор котельні” (3 розряд). -  К., 2002.

175. Пакет модульних навчальних матеріалів та програмно-методичної документації з 
професії “Стропальник” (2-5 розряд). -  К., 2003.

176. Пакет модульних навчальних матеріалів та програмно-методичної документації з 
професії “Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій” (3 розряд). -  
К., 2003.

177. Кашпал П.В. Пособие по изучению правил устройства электроустановок (вопросы и 
ответы) - К.: Инфотек, 2002.

178.

179.

Пособие по изучению правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподьемных 
кранов. -  К.: Киевкадры, 2002.
Пособие по безопасному проведению работ с электроинструментом. - М.: Издательство 
НЦ ЭНАС, 2004.

180. Методические указания по контролю за соблюдением Правил техники безопасности на 
амиачных холодильных установках. -  М., 1984.

181. Примерный перечень документации по охране труда для предприятий. Под ред. 
Мельничук Л. А. - X.: Форт, 2003.

182. Современные требования к уроку производственного обучения. Методические



рекомендации, -  М,, 1986.
183. Рекомендации промышленно -  отопительных котельных. -  К., 1987.
184. Методические рекомендации. -  М.Д982.
185. Програма курсів навчання робітників на допуск до роботи на колисках для підіймання 

людей. -  К., 2002.
186. Методичний посібник 3 питань експлуатації та застосування вогнегасників. - К.; 

«Основа», 1997.
187. Инструкция по сварке труб котлоагрегатов серии ДКВР. -  К.: Техника, 1977.
188. Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей 

железобетонных конструкций.СН393-78. -М : изд.Стройиздат, 1979.
189. М.М. Сахновский Технологичность строительных сварньк стальных конструкций. -  К.; 

Будівельник, 1980.
190. В.П.Фоминых Методика практического обучения сварщиков РДЕ. -  М.: Высшая школа, 

1979.
191. В. А. Малаховский Руководство для обучения газосварщика и газорезчика. -  М.: Высшая 

школа, 1990.
192. А.М. Кттгаев Справочная книга сварщика -  М.: Машиностроение, 1985.

Навчальні посібники викладачів
193. Охорона праці (Курс лекцій). / Роголь Г.
194. Технічна та безпечна експлуатація теплових установок та мереж (Курс лекцій). / Роголь Г.
195. Автозаправні станція. Посібник для оператора АЗС. / Гречко С.
196. Правила устройства и безопасной .эксплуатации погрузчиков.
197. Охорона праці. Питання та відповіді. / Судак Ю.А.
198. Надання першої долікарської медичної допомоги / Пушкарьова Н.В.
199. Електробезпека. / Роголь Г.Л.
200. Збірник інформаційно-довідкового матеріалу з питань безпечної експлуатації будівель і 

споруд.
201. Пожежна безпека. Навчальний посібник./ Сімоненко А.О.
202. Сборник информационно-справочных материалов по вопросу выполнения высотно

верхолазных работ с использованием индивидуальных страховочных средств.
203. Стропальные работы. / Лысак А,
204. Безпека при експлуатації балонів.
205. Основы системы менеджмента качества в соответствии с мелсдународными стандартами 

ISO.
206. Автопідйомники та вишки. Методичні рекомендації для машиністів, робітників 

підйомних платформ та інженерно -  технічних працівників.
207. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 

МПа (0,7 кГс/см^), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не 
вище 115 °С. Питання та відповіді.

208. Правила безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води. Питання та відповіді.
209. Автозаправна станція. Посібник для оператора АЗС.
210. Противообледенительная обработка ВС (воздушных судов) - де/антиайсинг на земле.
211. Інструкція 3 охорони праці для верхолаза.
212. LABOR PROTECTION
213. FIRST AID
214. Безпека праці під час виконання робіт на висоті
215. Крани. Посібник для керівників...
216. Посібник із курсу "Безпечна експлуатація та ремонт вибухозахищеного 

електрообладнання".
217. Безпека праці під час виконання робіт в закритих просторах (колодязях, камерах, шурфах
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та закритих ємностях
218. Cranes.
219. Electrical safety
220. Fire safety
221. High works
222. Instruments & devices
223. Инструменты и приспособления
224. Безпека праці при заготівлі брухту та відходів чорних і кольорових металів та порядок 

забезпечення при цьому вибухо-, пожежобезпечночті, хімічної, екологічної і радіаційної 
безпеки

225. Безопасная эксплуатация погрузчиков (вопросы и ответы)
226. Побудова системи управління охорони праці -  порядок, основні документи
227. Гасіння осередку пожежі первинними засобами пожежогасіння

Забезпечення засобами індивідуального захисту:

Саморятівник (евакуаційний ковпак) S -  CAP -  6 шт.

Інформація щодо спроможності здійснювати навчання з питань охорони праці працівників 
інших суб’єктів господарювання:

- посадових осіб і спеціалістів інших суб’єктів господарювання;
- спеціальне навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
Навчання проводиться:

у Дніпропетровській області на території Замовника за договором на надання освітніх послуг.

Для проведення навчання посадових осіб і спеціалістів інших суб’єктів господарювання розроблені 
та затверджені навчальні програми,плани та перелік питань (білети) для перевірки знань:
- Загальні питання охорони праці -  ЗО годин;

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів; Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок. Правила користування електричною енергією -  ЗО годин.

Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)
-  ЗО годин.

Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій 
теплових мереж і тепловикористовуючих установок (НПАОП 0.00-1.69-13) -  30 годин.

Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) -  30 годин.
Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) -  30 годин. 
Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00- 

1.59-87) -  зо годин.
Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів (НПАОП 0.00-1.60-66)

-  ЗО годин.
Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пара та гарячої води (НПАОП 0.00- 

1.11-98)-ЗО годин.
Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) -  30 годин.
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) -  30 годин. 
Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок (НПАОП 0.00- 

1.51.-88) -  зо годин.
Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок (НПАОП 0.00-1.51 .- 

88) -  зо годин.
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Правила безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в 
аеропортах цивільної авіації (НПАОП 63.23-1.02-08) (Наказ від 16.09.2008 №202) -  30 годин.

Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів (НПАОП 0.00-1.06-77) -  26 годин. 
Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, 

повітропроводів та газопроводів (НПАОПО.00-1.13-71) -  30 годин.
Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості (НПАОП

22.1- 1.02-07)- зо годин.
Правила безпечного виконання робіт при спорудженні об’єктів з монолітного бетону та 

залізобетону (НПАОП 45.2-1.11-97) -  30 годин.
Безпечна експлуатація будівель споруд та інженерних мереж. -  30 годїш
Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки (НПАОП 92.7-1.01-06) -  30

годин.
Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів (НПАОП 26.6-1.02- 

00) -  зо годин.
Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах (НПАОП 74.2-1.02-90) -  30 годїш. 
Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору 

(НПАОП 0.00-1.23-10) -  зо годин.
Правила безпечної ексит>’атації магістральних газопроводів (НПАОП 60.3-1.01-10) -  30 годин. 
Правила безпеки при виробництві споживанні та продуктів розділення повітря (НПАОП 60.3 -

1.01- 10) -  зо годин.
Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (НПАОП 

0.00-1.28-10) -  24 години.
Правила безпеки в нафтогазовидобувній промисловості України (НПАОП 11.1-1.01-08) -  30

годин.
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні 

положення. (ДБН А.3.2-2-2009) -  30 годин.
Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів 

(НПАОП 37.0-1.01-09) -  ЗО годин.
Правила охорони праці для працівників кар’єроуправлінь (НПАОП 63.21-1.09-08) -  30 годин. 
Правила безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах (НПАОП 0.00 - 

1.27-09) -  зо годин.
Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях (НПАОП 73.1-1.11-12) -  30

годин.
Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового 

призначення.(НПАОП 0.00-1.66-13) -  30 годин.
Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин 

(ШАОП 0.00-8.11-12) -  зо годин.
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) -  30

годин.
Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин 

(НПАОП 2.2.00-1.06-70) -  30 годин.
Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ-А.01-001-2014) -  ЗО годин.
Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв 

(ШАОП 15.9-1.28-17)- з о  годин.
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-1.69- 

13)- зо годин.
Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та 

вибухонебезпечних об’єктах (НПАОП 00.0-5.12-01) -  30 годин.
Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас (НПАОП 25.0 -1.01-12) -  30

годин.
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Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних 
станцій (НПАОП 63.2-1.13-87) -  ЗО годин.

Правила безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів (НПАОП 1.1.21-1.02-85) -  ЗО
годин.

Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту (НПАОП 37.0-1.01.09) -  ЗО годин.
Правила охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52.-1.31-13) -  ЗО годин. 
Правила монтажу, ремонту і обслуговування вибухозахищеного обладнання -  ЗО годин. 
Правила охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05) -  30 годин. 
Правила охорони праці в сільськогосподарському виробництві (НПАОП 01.0-01-12) -  30

годин.
Правила технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних 

автозаправних станціях (НПАОП 1.1.21-1.13-87) -  ЗО годин.

Для проведення спеціального навчання з питань охорони праці розроблені та затверджені учбові 
навчальні програми, плани спеціального за роботами з підвищеною небезпекою та роботами, які 
потребують професійного добору;

Безпечна експлуатація балонів -  закритих металевих посудин різних ємностей і призначення 
(ЗО, 15 годин).

Навчання персоналу, зайнятого ремонтом і експлуатацією вибухозахищеного 
електрообладнання (ЗО, 15 годин).

Безпечне виконання робіт механізмами керованими з підлоги (30,15 годин).
Безпечне виконання робіт на висоті та висотно-верхолазних робіт (ЗО, 15 годин).
Безпечне виконання робіт оператора котельні (ЗО, 15 годин).
Безпечне виконання стропальник робіт (ЗО, 15 годин).
Безпечні методи та прийоми виконання робіт для мащиніста розчинозмішувача пересувного 

(ЗО, 15 годин).
Обслуговування газонаповнювальних пунктів (ГНП), газонаповнювальні станції (ГНС), 

іазорозподільні пункти з випробування розподілю вальних ущільнень трубної розводки 
електропроводки у вибухозахищених приміщеннях годин) (ЗО, 15 годин).

Безпечні прийоми та методи виконання робіт з використанням кислот та лугів (30,15 годин) 
Безпечні прийоми та методи виконання робіт з монтажу санітарно-технічних систем та 

устаткування (ЗО, 15 годин).
Техніка безпеки і виробнича санітарія при роботі з бензомоторними пилками (30,15 годин) 
Безпечні прийоми та методи робіт при обслуговуванні та експлуатації автомобільних 

аку.муляторних батарей (30, 15 годин).
Навчання робітників на допуск до роботи з вантажопідіймальними механізмами, що 

керуються з підлоги (ЗО, 15 годин).
Спеціального навчання мащиністів бурових установок з питань охорони праці (30,15 годин). 
Безпечна експлуатація акумуляторних навантажувачів та електровізків (ЗО, 15 годин).
Навчання робітників на допуск до роботи на колисках для підіймання людей (ЗО, 15 годин). 
Безпечні прийоми та методи робіт при експлуатації та обслуговуванні ескалаторів (30, 15 

годин).
Безпечні прийоми та методи робіт при експлуатації та обслуговуванні автонавантажувачів (30, 

15 годин).
Навчання кранівників (машиністів) портальних монтажних кранів з питань безпечного 

ведення робіт (30, 15 годин).
Безпечні прийоми та методи робіт газорізальника (ЗО, 15 годин).
Безпечні прийоми та методи робіт електрозварника ручної зварки (30,15 годин).
Безпечні прийоми та методи робіт газозварника (ЗО, 15 годин).
Безпечні прийоми та методи робіт оператора хімводоочищення (30, 15 годин).
Безпечні прийоми та методи робіт оператора АЗС (30, 15 годин).

13



Безпечні прийоми та методи робіт оператора АГЗП (ЗО, 15 годин).
Безпечні прийоми та методи робіт оператора атракціонів (ЗО, 15 годин).
Безпечні прийоми та методи робіт арматурника (ЗО, 15 годин).
Безпечні прийоми та методи робіт бетоняра (ЗО, 15 годин).
Безпечні прийоми та методи робіт ліфтера (ЗО, 15 годин).
Безпечні методи та прийоми виконання робіт монталдаика сталевих і залізобетонних 

конструкцій (ЗО, 15 годин).
Безпечні прийоми та методи робіт ГБО автомобілів (ЗО, 15 годин).
Безпечне виконання робіт машиністом підіймача (ЗО, 15 годин).
Безпечні прийоми та методи роботи при експлуатації літаків цивільної авіації (ЗО, 15 годин).

До викладання залучаються(штаті(ї викладачі ТОВ «НМЦ «Новатор,Нештатні викладачі: _________
Посада ~Стаж роботи Види навчання 3ÜH, 

посвідчення (№, дата), місце
проведення навчання НПАОП

№
п
/
п

Ф.І.О.

загадь
ний

за
фахом

Загальний
курс

«Охорона
праці»

Навчання з 
питань 

ПТЕЕС, 
ПБЕЕС 
(НПАОП 
40.1-1.21- 
98), ПУЕ, 
ПКЕЕ

Навчання з 
інших 

НПАОП

Тема яку

О викладає.

Пушкарьо 
ва Н.В.

Викладач 
ТОВ 
«НМЦ 
«Новатор» 
(лікар ?

35
років

33
роки

Сертифікат 
№00519 від 
31.01.2014, 
Сертифікат 
№ 16/08-02 
від
16.08.2014

Надання
першої
домедичної
допомоги

Гурін О.В. Викладач
ТОВ
«НМЦ
«Новатор»

12
роки

5
років

№ 17-  

10/20/5 від 
18.10.2017 
ТОВ «УЦ 
«Новатор»

НПАОП 0.00- 
1.15-07

Роголь
Г.Л.

Викладач
ТОВ
«НМЦ
«Новатор»

38
роки

зо
років

№68-387- 
17-17 від 
23.05.2017 
ДП
Навчально-
курсовий
Комбінат
АТВТ
«Трест
«Південато
менергобуд

№399 від 
26.05.201 
7
ДП
Навчальн
о-
курсовий
Комбінат
АТВТ
«Трест
«Південат
оменерго
буд»

№ 709 від
25.08.2016
ДП
Навчально-
курсовий
Комбінат
АГВ1
«Трест
«Південато
менергобуд

Загальні 
питання 
охорони праці; 
ПТЕЕС,ПБЕЕС 
(НПАОП 40.1- 
1.21-98), ПУЕ, 
ПКЕЕ;
Правила 
технічної 
експлуатації 
теплових 
установок і 
мереж, правила 
підготовки 
теплового
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1 І

Чернишен 
ко В.М.

Крылова
Г.К.

Поліщук
А.Г.

Викладач
ТОВ
«НМД
«Новатор»

Викладач
ТОВ
«НМД
«Новатор»

Викладач
ТОВ
«НМД
«Новатор»

49
років

40
років

8
років

11
років

8
років

5
років

№ 68-717-
16-19
від
29,08.2016

ДП
Навчально-
курсовий
Комбінат
АТВТ
«Трест
«Південато
менергобуд

№700
від
19,08.201
6
ДП
Навчальн
о-
курсовий
Комбінат
АТВТ
«Трест
«Південат
оменерго
буд»

№ 68-387- 
17-16 від 
25.05.2017 
ДП
Навчально-
курсовий
Комбінат
АТВТ
«Трест
«Південато
менергобуд
»

№ 2067 від
18.02.2015
НМД
цивільного
захисту та
безпеки
життєдіяль
ності
Київської
обл.

№68-715-
16-23
від
29.08.2016
ДО ________

господарства
до
опалювального
періоду.
Правила
користування
тепловою
енергією

НПАОП 0.00- 
1.15-07; 
НАПБ-А.01- 
001-2014

ПТЕЕС,ПБЕЕС 
(НПАОП 40.1- 
1.21-98), ПУЕ, 
ПКЕЕ;
Загальні 

питання 
охорони праці

НПАОП 0.00- 
1.76-15; 
НПАОП 0.00- 
1.71-13; 
НПАОП 0.00-
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Навчально-
курсовий
Комбінат
АТВТ
«Трест
«Південато
менергобуд
»
№ 11/3/2 
від
05.11.2015 
ТОВ
«НВЦ»Нов
атор»
68-387-17-
19 від
25.05.2017
ДП
Навчально-
курсовий
Комбінат
АТВТ
«Трест
«Південато
менергобуд
»,
ЖАТА № 
1/67911 
expiry date
01.08.2016

1.15-07; 
НПАОП 63.2- 
1.13-87

Овчинник
OB в .є .

Викладач
ТОВ
«НМЦ
«Новатор»

32 26 №700
від
19.08.201
6
ДП
Навчальн
о-
курсовий
Комбінат
АТВТ
«Трест
«Південат
оменерго
буд».

№ 20678 
від
18.02.2015
НМЦ
цивільного
захисту та
безпеки
життєдіяль
ності
Київської
обл.

ПТЕЕС,ПБЕЕС 
(НПАОП 40.1- 
1.21-98), ПУЕ, 
ПКЕЕ; 
НАПБ-А.01- 
001-2014

Стаховськ 
ий А.Й.

Викладач
ТОВ
«НМЦ
«Новатор»

42 32 №68 -387- 
17-18 від 
25.05.2017 
ДП
Навчально-

НПАОП 0.00- 
1.59-87; 
НПАОП 0.00- 
1.02-08
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курсовий
Комбінат
АТВТ
«Трест
«Південато
менергобуд
»,
№68-715-
16-22
від
29,08.2016р
ДП
Навчально-
курсовий
Комбінат
АТВТ
«Трест
«Південато
менергобуд

Після навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів інших суб’єктів господарювання 
перевірка їх знань проводиться комісією Головною управління Держираці відповідних областей 
оформлюється відповідний протокол, видаються посвідчення встановленого зразка.
Після спеціального навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання 
перевірка їх знань проводиться комісією підприємства-замовника або комісією Головного управління 
Держпраці відповіднщобластей. Оформлюється відповідний протокол, видаються посвідчення 
встановленого виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Про ві^^8Ідальтс1з>з^^ в декларації недостовірних даних попереджений:

Ф.О.Овсянников

М.П.
27. 10. 2017^

^<£г-
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