
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 

2018 р . №48)

Д Е К Л А Р А Ц І Я  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНИЙ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР»_______________________________ _ _
(для ю р и д и ч н о ї осо би : н ай м ен уван н я  ю р и д и ч н о ї о со б и ,

Україна, 14000, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Чернишевського,______
будинок 16А, офіс 2_____________________________________ ______________________

м ісц е  зн ах о д ж е н н я ,

__________________________________ 43914306____________________________________
код зг ід н о  з Є Д Р П О У ,

Рябоконь Всеволод Георгійович, (0462) 77-78-74, еусзГегас1і@етаі1.сот___________
п р ізв и щ е , ім ’ я га по б ать ко в і кер івн и ка, но м ер  т е л е ф о н у , т е л е ф а к с у , а д р е с а  ел е к тр о н н о ї п о ш ти ;

д л я  ф ізи ч н о ї о со б и  —  п ід п р и єм ц я : п р ізви щ е, ім ’ я т а  по б а т ь к о в і, сер ія  і н о м ер  п а сп о р та ,ки м  і коли виданий,

м ісц е  п р о ж и в ан н я ,р е єстр а ц ій н и й  н о м ер  о б л ік о в о ї картки  п л атн и к а  п о д атк ів , н о м ер  т е л е ф о н у , те л е ф а к су ,

ад р е са  ел ек тр о н н о ї п о ш ти ;

14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Чернишевського, будинок 16А, офіс 2
м ісц е  ви кон ан н я р о б іт  п ід в и щ е н о ї небезп еки  та/або е к с п л у а т а ц ії (з а сто су в а н н я ) м аш и н , м е х а н із м ів , у с та тк у в а н н я

п ід в и щ е н о ї н ебезп еки )

Інформація про наявність договору 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 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 
2002 року № 1788, ТОВ «Навчальний всеукраїнський комбінат «ВЕКТОР» 
страхування не проводив, так як не є об'єктом підвищеної небезпеки________________

(н а й м ен у в а н н я  с т р а х о в о ї к о м п а н ії, стр ок  д і ї  с т р а х о в о го  п о л іс у , н о м ер  і д а т а  й ого ви дачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
__________________________Не проводився_____________________

(д ата  п р оведен н я а у д и т у )

Я, Рябоконь Всеволод Георгійович____________________________________
(п р ізв и щ е, ім ’ я т а  по б ать ко в і к ер івн и к а ю р и д и ч н о ї о со б и  або  ф ізи ч н о ї о со б и  —  п ідп ри єм ц я)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: _____

Г ,  , 7 ...................      ...

і  1

адм ін істра то р
гу бар 

Людмила



Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання 
(іі.4 додатку 6 до «Порядку...»)____________________________________________
( і ш и мсі і V іші 11 їм в и д у  р о б іт  п ід в и щ е н о ї небезп еки  та/або м аш и н , м е х а н із м ів , у с т а т к у в а н н я  п ід в и щ е н о ї н еб езп еки , ти п  або

м арка (за н а я вн о ст і), н о м ер  п артії, д а т а  ви го то в л ен н я, к р а їн а  п о хо д ж е н н я , як і в и к о н у ю т ь ся  та/або е к с п л у а т у ю т ь с я
(з а с т о с о в у ю т ь с я )  без отр и м ан н я в ід п о в ід н о го  д о зв о л у ,

Кількість робочих місць - 5, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  0________________________________________________

к іл ьк іст ь  р о б о ч и х  м ісц ь , в т о м у  чи слі т и х , н а  яки х існ у єп ід в и щ ен и й  ри зи к ви н и кн ен н я т р авм ,

Кількість будівель і споруд (приміщень) - 1, кількість виробничих об'єктів (цехів, 
дільниць, структурних підрозділів) -  0____________________________________________

б у д ів е л ь  і с п о р у д  (п р и м іщ е н ь ), ви р о б н и ч и х о б ’ єк т ів  (ц е х ів , д іл ь н и ц ь ,с т р у к т у р н и х  п ід р о зд іл ів )

Інші відомості:

Прізвище, ім'я та по батькові осіб які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Відповідальний за створення на ТОВ «Навчальний всеукраїнський комбінат 
«ВЕКТОР» умов праці відповідно до законодавства з охорони праці, а також 
забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі 
охорони праці, функціонування системи управління охороною праці -  директор 
Рябоконь Всеволод Георгійович_________________________________________________

(п р ізв и щ е , ім 'я т а  по б а ть ко в і о с іб  які в ід п о в ід а ю т ь  за  д о тр и м ан н я  в и м о г  за к о н о д а в ст в а  

з п и тан ь о х о р о н и  праці т а  п р о м и сл о в о ї безп еки ;

Наявність служби охорони праці:

Відповідно до вимог статті 15 ЗУ «Про охорону праці» на підприємстві створена 
служба охорони праці - наказ директора ТОВ «Навчальний всеукраїнський комбінат 
«ВЕКТОР» від 27.11.2020 р. № 1-ОІ1 «Про створення служби охорони праці».

Служба охорони праці здійснює свої функції, що визначенні Положенням про 
службу охорони праці, затвердженого наказом директора ТОВ «Навчальний 
всеукраїнський комбінат «ВЕКТОР» від 27.11.2020 р. № 2-ОП.____________________

наявністю служби охорони праці,

Інструкції з охорони праці:

На основі чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про 
охорону праці, примірних інструкцій та технологічної документації підприємства з 
урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, що використовується 
на підприємстві, а також з урахування виконуваних робіт - розроблено та затверджено 
інструкції з охорони праці, що містять обов’язкові для дотримання працівниками 
вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду та за певною 
професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях та на території 
підприємства.

Інструкції з охорони праці розроблено відповідно до Положення про розробку 
інструкції з охорони праці, затвердженого наказом директора ТОВ «Навчальний 
всеукраїнський комбінат «ВЕКТОР» від 27.11.2020 р. № 5-ОП

Інструкції, які введенні в дію на підприємстві, зареєстровані в журналі реєстрації 
інструкцій з охорони праці на підприємстві.

В журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві проводиться 
облік видачі інструкцій з охорони праці.

Повний комплект інструкцій зберігається у паперовому вигляді на підприємстві.



з

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
Керівник та викладачі навчального центру ТОВ «Навчальний всеукраїнський 

комбінат «ВЕКТОР» пройшли навчання у галузевих навчальних центрах:
Посвідчення № О П 188-19-3 від 17.05.2019р., видане директору Рябоконь 

Всеволоду Георгійовичу, ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», на 
підставі протоколу № 188-19 від 17.05.2019р. про те, що він пройшов навчання і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки ( НПАОП 
0.00-4.12-05).

Посвідчення № 381-19-4 від 03.10.2019р., видане директору Рябоконь Всеволоду 
Георгійовичу, ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці», на підставі 
протоколу атестаційної комісії № 381-19 від 03.10.2019р. про те, що він пройшовкурс 
підготовки, склав іспити на фахівця, який має право проводити огляд та / або 
експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки за напрямом: надається 
право на проведення технічного огляду та / або експертного обстеження 
вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, 
фунікулерів і стаціонарних та пересувних атракціонів.

Посвідчення № 54-2020-04 від 28.02.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Навчальний виробничий комбінат «Вектор», на 
підставі протоколу № 54-2020 від 28.02.2020р. про те, що він пройшов навчання і 
виявив потрібні знання за курсом Навчання посадових осіб та спеціалістів за 
Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21- 
98 та Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, група з 
електробезпеки V до та понад 1000В, в якості адміністративно-технічного персоналу.

Посвідчення № 193/3-2020-06 від 03.12.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Український навчальний центр «ЕКСПЕРТ № 1», на 
підставі протоколу № 193/3-2020 від 03.12.2020р. про те, що він пройшов підготовку 
та перевірку знань за програмою: Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів 
(НПАОП 0.00-1.02-08), Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(НПАОП 0.00-1.15-07), Правила охорони праці на автомобільному транспорті 
(НПАОП 0.00-1.62-12).

Посвідчення № 193/3-2020-07 від 03.12.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Український навчальний центр «ЕКСПЕРТ № 1», на 
підставі протоколу № 193/3-2020 від 03.12.2020р. про те; що він пройшов підготовку 
та перевірку знань за програмою: Правила охорони праці під час експлуатації 
тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13), Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13).

Посвідчення № 193/3-2020-08 від 03.12.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Український навчальний центр «ЕКСПЕРТ № 1», на 
підставі протоколу № 193/3-2020 від 03.12.2020р. про те, що він пройшов підготовку 
та перевірку знань за програмою: Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15), Правила безпеки систем 
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18).

Посвідчення № 193/3-2020-09 від 03.12.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Український навчальний центр «ЕКСПЕРТ № 1», на 
підставі протоколу № 193/3-2020 від 03.12.2020р. про те, що він пройшов підготовку



та перевірку знань за програмою: Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), Правила охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.83-18), Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85).

Посвідчення № 193/4-2020-01 від 03.12.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Український навчальний центр «ЕКСПЕРТ № 1», на 
підставі протоколу № 193/4-2020 від 03.12.2020р. про те, що він пройшов підготовку 
та перевірку знань за програмою: Правила атестації зварників (НПАОП 0.00-1.16-96),

Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у 
потенційно вибухонебезпечних середовищах (НПАОП 0.00-7.12-13), Правила 
охорони праці у сільськогосподарському виробництві (НПАОП 01.0-1.02-18).

Посвідчення № 193/4-2020-02 від 03.12.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Український навчальний центр «ЕКСПЕРТ № 1», на 
підставі протоколу № 193/4-2020 від 03.12.2020р. про те, що він пройшов підготовку 
та перевірку знань за програмою: Правила охорони праці під час технічного 
обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва 
(НПАОП 01.41-1.01-01), Правила охорони праці для працівників лісового 
господарства та лісової промисловості (НПАОП 02.0-1.04-05), Правила охорони праці 
під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України 
(НПАОП 02.0-1.08-95).

Посвідчення № 193/4-2020-03 від 03.12.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Український навчальний центр «ЕКСПЕРТ № 1», на 
підставі протоколу № 193/4-2020 від 03.12.2020р. про те, що він пройшов підготовку 
та перевірку знань за програмою: Правила охорони праці для працівників, зайнятих 
на роботах зі зберігання та переробки зерна (НПАОП 15.0-1.01-17), Правила охорони 
праці для підприємств трикотажної галузі промисловості (НПАОП 17.6-1.11-06), 
Правила охорони праці для працівників швейного виробництва (НПАОП 18.2-1.04- 
13).

Посвідчення № 193/4-2020-04 від 03.12.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Український навчальний центр «ЕКСПЕРТ № 1», на 
підставі протоколу № 193/4-2020 від 03.12.2020р. про те, що він пройшов підготовку 
та перевірку знань за програмою: Правила охорони праці для працівників шкіряного 
виробництва (НПАОП 19.0-1.01-07), Правила охорони праці при виробництві взуття 
(НПАОП 19.3-1.01-08), Правила охорони праці в деревообробній промисловості 
(НПАОП 20.0-1.02-05).

Посвідчення № 193/4-2020-05 від 03.12.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Український навчальний центр «ЕКСПЕРТ № 1», на 
підставі протоколу № 193/4-2020 від 03.12.2020р..про те, що він пройшов підготовку 
та перевірку знань за програмою: Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій 
промисловості (НПАОП 21.0-1.01-87), Правила охорони праці для підприємств та 
організацій поліграфічної промисловості (НПАОП 22.1-1.02-07), Правила охорони 
праці на об’єктах з виробництва товарів побутової хімії (НПАОП 24.0-1.20-13).

Посвідчення № 193/4-2020-06 від 03.12.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Український навчальний центр «ЕКСПЕРТ № 1», на 
підставі протоколу № 193/4-2020 від 03.12.2020р. про те, що він пройшов підготовку 
та перевірку знань за програмою: Правила охорони праці під час виробництва 
парфумерно-косметичної продукції (НПАОП 24.5-1.23-14), Правила техніки безпеки 
при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць (НПАОП



41.0-1.01-79), Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту об’єктів 
житлово-комунального господарства (НПАОП 45.2-1.02-90).

Посвідчення № 193/4-2020-07 від 03.12.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Український навчальний центр «ЕКСПЕРТ № 1», на 
підставі протоколу № 193/4-2020 від 03.12.2020р. про те, що він пройшов підготовку 
та перевірку знань за програмою: Система стандартів безпеки праці Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві (ДВІ І) (НПАОП 45.2-7.02-12), Мінімальні вимоги з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (НПАОП 45.2- 
7.03-17), Навчання та перевірка знань з Правила виконання робіт щодо ремонту печей 
та димових каналів (НПАОП 45.25-1.01-92).

Посвідчення № 193/4-2020-08 від 03.12.2020р., видане директору Рябоконь 
Всеволоду Георгійовичу, ТОВ «Український навчальний центр «ЕКСПЕРТ № 1», на 
підставі протоколу № 193/4-2020 від 03.12.2020р. про те, що він пройшов підготовку 
та перевірку знань за програмою: Правила безпечної експлуатації та обслуговування 
обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) 
(НПАОП 63.2-1.06-02), Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та 
утримання автомобільних доріг (НПАОП 63.21-1.01-09).

Посвідчення № 26536/382/18 від 14.12.2018р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ДП «Чернігівський експертно- 
технічний центр Держпраці», на підставі протоколу № 509 від 14.12.2018р. засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці створеної на підставі наказу від
15.05.2017 р. № 65 Державної служби України з питань праці, про те, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання в обсязі Типового тематичного плану і програми 
навчання посадових осіб і фахівців з питань охорони праці у відповідності до НПАОП 
0.00-4.12-05.

Посвідчення № 193/3-2020-01 від 03.12.2020р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ТОВ «Український навчальний 
центр «ЕКСПЕРТ № 1», на підставі протоколу № 193/3-2020 від 03.12.2020р. про те, 
що він пройшов підготовку та перевірку знань за програмою: Навчання та перевірка 
знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки.

Посвідчення № 26536/365/18 від 07.12.2018р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ДП «Чернігівський експертно- 
технічний центр Держпраці», на підставі протоколу № 476 від 07.12.2018р. засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці створеної на підставі наказу від
15.05.2017 р. № 65 Державної служби України з питань праці, про те, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 
0.00-1.76-15; ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».

Посвідчення №  26536/366/18 від 26.11.2018р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ДП «Чернігівський експертно- 
технічний центр Держпраці», на підставі протоколу № 482 від 26.11.2018р., про те, 
що він пройшов навчання і виявив потрібні знання Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання НПАОП 0.00-1.80-18.

Посвідчення № 26536/352/18 від 12.11.2018р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ДП «Чернігівський експертно- 
технічний центр Держпраці», на підставі протоколу № 460 від 12.11.2018р., про те, 
що він пройшов навчання і виявив потрібні знання Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18.



Посвідчення № 26536/379/18 від 06.12.2018р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ДП «Чернігівський експертно- 
технічний центр Держпраці», на підставі протоколу № 500 від 06.12.2018р., про те, 
що він пройшов навчання і виявив потрібні знання Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07.

Посвідчення № 26536/351/18 від 08.11.2018р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ДП «Чернігівський експертно- 
технічний центр Держпраці», на підставі протоколу № 458 від 08.11.2018р., про те, 
що він пройшов навчання і виявив потрібні знання Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом і пристроями НПАОП 0.00-1.71-13.

Посвідчення № 26536/345/18 від 01.11.2018р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ДП «Чернігівський експертно- 
технічний центр Держпраці», на підставі протоколу № 450 від 01.11.2018р., про те, 
що він пройшов навчання і виявив потрібні знання Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12.

Посвідчення № 54-2020-05 від 28.02.2020р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ТОВ «Навчальний виробничий 
комбінат «Вектор», на підставі протоколу № 54-2020 від 28.02.2020р. про те, що він 
пройшов навчання і виявив потрібні знання за курсом Навчання посадових осіб та 
спеціалістів за Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
НПАОП 40.1-1.21-98 та Правилами технічної експлуатації електроустановок 
споживачів, група з електробезпеки IV до та понад 1000В, в якості адміністративно- 
технічного персоналу.

Посвідчення № 24006402 від 24.05.2019р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, Навчально-методичним центром 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області, на підставі 
протоколу № 33 від 24.05.2019р., про те, що він пройшов навчання та перевірку знань 
з питань пожежної безпеки.

Посвідчення СВ № 0539 від 21.11.2018р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, Навчально-методичним центром 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області, на підставі 
протоколу № 539 від 21.11.2018р., про те, що він пройшов навчання та перевірку 
знань у сфері цивільного захисту та опрацював навчальний курс: фахівці суб’єктів 
господарювання, які виконують обов’язки пов’язані із забезпеченням техногенної та 
пожежної безпеки.

Посвідчення № 193/3-2020-02 від 03.12.2020р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ТОВ «Український навчальний 
центр «ЕКСПЕРТ № 1», на підставі протоколу № 193/3-2020 від 03.12.2020р. про те, 
що він пройшов підготовку та перевірку знань за програмою: Правила будови і 
безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08), Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12).

Посвідчення № 193/3-2020-03 від 03.12.2020р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ТОВ «Український навчальний 
центр «ЕКСПЕРТ № 1», на підставі протоколу № 193/3-2020 від 03.12.2020р. про те, 
що він пройшов підготовку та перевірку знань за програмою: Правила охорони праці 
під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13), Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13).



Посвідчення № 193/3-2020-04 від 03.12.2020р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ТОВ «Український навчальний 
центр «ЕКСПЕРТ № 1», на підставі протоколу № 193/3-2020 від 03.12.2020р. про те, 
що він пройшов підготовку та перевірку знань за програмою: Правила охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15), Правила безпеки 
систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18).

Посвідчення № 193/3-2020-05 від 03.12.2020р., видане експерту технічному з 
промислової безпеки Сігуті Сегію Олексійовичу, ТОВ «Український навчальний 
центр «ЕКСПЕРТ № 1», на підставі протоколу № 193/3-2020 від 03.12.2020р. про те, 
що він пройшов підготовку та перевірку знань за програмою: Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), 
Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.83-18), 
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 
0.00-5.11-85).

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на 
підприємстві інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил 
поведінки у разі виникнення аварії

Після укладення трудового договору, працівники підприємства проходять 
вступний інструктаж з питань охорони праці за Програмою вступного інструктажу з 
питань охорони праці, затвердженою наказом директора ТОВ «Навчальний 
всеукраїнський комбінат «ВЕКТОР» від 27.11.2020 р. № 4-ОП

Запис про проведення вступного інструктажу для осіб, які приймаються на роботу 
робиться в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівниками проводиться 
первинний інструктаж, а також періодично повторний інструктаж, в терміни, 
визначені нормативно правовими актами з охорони праці. Первинний інструктаж на 
робочому місці проводиться за діючими на підприємстві інструкціями з охорони 
праці відповідно до виконуваних робіт та за Програмою проведення первинного 
інструктажу з охорони праці, затверджена наказом директора ТОВ «Навчальний 
всеукраїнський комбінат «ВЕКТОР» від 27.11.2020 р. № 7-ОП

Запис про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового 
інструктажів, особа, яка проводила інструктаж, уносить до Журналу реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.____________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Експлуатаційна документація:
Експлуатація обладнання здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових

актів та експлуатаційної документації, що надана виробником._____________
експлуатаційної документації,

Засоби індивідуального захисту:
Відповідно до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці - спеціальний одяг, 
спеціальне взуття та інших 313, що надходять на підприємство, проходять вхідний 
контроль на їх відповідність вимогам нормативно-технічної документації. Видача



спеціального одягу, спеціального взуття та інших 313 обліковується в особистій 
картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших 313.

На підприємстві розроблено Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту, яке затверджене наказом директора ТОВ «Навчальний всеукраїнський 
комбінат «ВЕКТОР» від 27.11.2020 р. № 6-ОП

Розрахунок норм комплектування спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими 313 на підприємстві здійснено відповідно до Норм безоплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, 
працівникам загальних (наскрізних) професій різних галузей промисловості та 
галузевих норм безоплатної видачі, з урахуванням специфічних умов праці._________

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного 
забезпечення:

Навчання з питань охорони праці проводиться у відповідності до Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною 
праці від 26.01.2005 року № 15.

Навчання з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з 
охорони праці, що включені до Державного реєстру нормативно-правових актів з 
охорони праці.

Для проведення навчання з питань охорони праці ТОВ «Навчальний 
всеукраїнський комбінат «ВЕКТОР» забезпечено навчально-методичними, 
лекційними, та відеоматеріалами, а також конспектами для проведення лекцій та 
семінарів.

Наявність навчальних програм

№
з/п

Назви програм, якими суб’єкт господарювання 
здійснює навчання з питань охорони праці посадових осіб, фахівців, спеціалістів 

та працівників інших суб’єктів господарювання

і 2 3
1. Конституція України, Закон України «Про охорону 

праці», Кодекс законів про працю, Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві і професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності»

2. Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.12-05

3. Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04

4. Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства

НПАОП 0.00-4.09-07

5. Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві

НПАОПО.00-6.03-93

6. Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-05

7. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі НПАОП 0.03-8.06-94

8. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98
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9. Типове положення про діяльність уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.11-07

10. Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників

НПАОП 0.00-7.11-12

11. Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах

НПАОП 0.00-7.12-13

12. Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками

НПАОП 0.00-7.14-17

13. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під 
час роботи з екранними пристроями

НПАОП 0.00-7.15-18

14. Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці

НПАОП 0.00-7.17-18

15. «Порядок проведення медичних оглядів праівників 
певних категорій»

НаказМОЗ України 
№ 246 від 21.05.2007

16. Порядок проведення розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві

ПКМУ № 337 
від 17.04.19

17. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

ПКМУ № 1107 
від 26.10.11

18. Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів

НПАОП 40.1-1.21-98

19. Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів

Наказ МПЕ № 258 від 
25.07.06

20. «Правила улаштування електроустановок» ПУЕ
21. «Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01

22. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08

23. Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів НПАОП 0.00-1.06-77

24. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07

25. Правила атестації зварників НПАОП 0.00-1.16-96
26. Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що 

працюють під тиском
НПАОПО.ОО-1.81-18

27. П равила охорони праці на автомобільному 
транспорті

НПАОПО.00-1.62-12

28. Правила безпеки при виробництві та споживанні 
продуктів розділення повітря

НПАОП 0.00-1.65-88

29. Правила охорони праці під час експлуатації 
тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових 
мереж і тепловикористовувальних установок

НПАОП 0.00-1.69-13

30. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями

НПАОП 0.00-1.71-13
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31. «Правила охорони праці під час вантажно- 

розвантажувальних робіт»
НПАОП 0.00-1.75-15

32. П равила безпеки систем газопостачання НПАОПО.00-1.76-15

33. Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання

НПАОП0.00-1.80-18

34. Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009)

НПАОП 45.2-7.02-12

35. Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів

НПАОП 0.00-1.83-18

36. Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт

НПАОП 0.00-5.11-85

37. Інструкція з організації безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухопожежонебезпечних та 
вибухонебезпечних об’єктах

НПАОП 0.00-5.12-01

38. Правила охорони праці у сільськогосподарському 
виробництві

НПАОП 01.0-1.02-18

39. Правила охорони праці під час технічного обслуговування 
та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського 
виробництва

НПАОП 01.41-1.01-01

40. Правила охорони праці для працівників лісового 
господарства та лісової промисловості

НПАОП 02.0-1.04-05

41. Правила охорони праці під час проведення робіт з 
видалення дерев і пеньків у населених пунктах України

НПАОП 02.0-1.08-95

42. Правила охорони праці для працівників, зайнятих на 
роботах зі зберігання та переробки зерна

НПАОП 15.0-1.01-17

43. Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних 
цехів

НПАОП 15.1-1.06-99

44. Правила охорони праці для працівників виробництв забою 
та первинної обробки тваринницької сировини

НПАОП 15.1-1.07-99

45. Правила безпеки для олійно-жирового виробництва НПАОП 15.4-1.06-97

46. Правила безпеки у виробництві олії методом пресування 
та екстракції

НПАОП 15.4-1.10-92

47. Правила охорони праці для працівників підприємств по 
переробці молока

НПАОП 15.5-1.05-99

48. Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та 
макаронних виробів

НПАОП 15.8-1.27-02

49. Правила охорони праці для працівників, зайнятих на 
цукровому виробництві

НПАОП 15.8-1.29-18

50. Правила охорони праці для працівників виробництва 
солоду, пива та безалкогольних напоїв

НПАОП 15.9-1.28-17

51. Правила охорони праці для вирюробного виробництва НПАОП 15.9-1.27-12
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52. Правила безпеки для тютюново-ферментаційного 

виробництва
НПАОП 16.0-1.16-97

53. Правила охорони праці для працівників бавовняного 
виробництва

НПАОП 17.0-1.01-13

54. Правила охорони праці для підприємств трикотажної 
галузі промисловості

НПАОП 17.6-1.11-06

55. Правила охорони праці для працівників швейного 
виробництва

НПАОП 18.2-1.04-13

56. Правила охорони праці при виробництві хутра та 
хутряних виробів

НПАОП 18.3-1.01-12

57. Правила охорони праці для працівників шкіряного 
виробництва

НПАОП 19.0-1.01-07

58. Правила охорони праці при виробництві 
шкіргалантерейних виробів

НПАОП 19.2-1.01-12

59. Правила охорони праці при виробництві взуття НПАОП 19.3-1.01-08

60. Правила охорони праці в деревообробній промисловості НПАОП 20.0-1.02-05
61. Правила з охорони праці під час виробництва 

деревоволокнистих плит:
НПАОП 20.0-1.03-13

62. Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій 
промисловості

НПАОП 21.0-1.01-87

63. Правила охорони праці для підприємств та організацій 
поліграфічної промисловості

НПАОП 22.1-1.02-07

64. Правила охорони праці на об’єктах з виробництва товарів 
побутової хімії

НПАОП 24.0-1.20-13

65. Правила охорони праці під час виробництва синтетичного 
етилового спирту

НПАОП 24.1-1.01-10

66. Правила охорони праці для виробництв лакофарбової 
промисловості

НПАОП 24.3-1.18-13

67. Правила охорони праці на об’єктах з виробництва 
синтетичних мийних засобів

НПАОП 24.5-1.22-13

68. Правила охорони праці під час виробництва парфумерно- 
косметичної продукції

НПАОП 24.5-1.23-14

69. Правила охорони праці у цементній промисловості НПАОП 26.5-1.02-14

70. Правила охорони праці для працівників бетонних і 
залізобетонних заводів

НПАОП 26.6-1.02-00

71. Правила охорони праці у метизному виробництві НПАОП 28.0-1.03-08
72. Правила охорони праці під час роботи з абразивним 

інструментом
НПАОП 28.0-1.30-12

73. Правила охорони праці під час фарбувальних робіт НПАОП 28.0-1.32-13
74. Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт НПАОП 28.0-1.33-13

75. Правила охорони праці під час газоелектричного, 
контактного, кисневого та плазмового різання металів

НПАОП 28.0-1.35-14
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76. Правила охорони праці під час очищення деталей 

механічним способом
НПАОП 28.51-1.42-18

77. Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 28.52-1.31-13

78. Правила охорони праці під час паяльних робіт НПАОП 28.52-1.32-14

79. Правила охорони праці для підприємств по виробництву 
кабельної продукції

НПАОП 28.7-1.01-07

80. Правила будови та безпечної експлуатації аміачних 
холодильних установок

НПАОП 29.23-1.04-90

81. Правила охорони праці під час експлуатації автоматичних 
та напівавтоматичних ліній меблевого виробництва

НПАОП 36.1-1.01-10

82. Правила безпеки при заготівлі і переробці брухту та 
відходів чорних і кольорових металів

НПАОП 37.0-1.01-09

83. Правила техніки безпеки при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць

НПАОП 41.0-1.01-79

84. Правила з охорони праці під час будівництва та ремонту 
об’єктів житлово-комунального господарства

НПАОП 45.2-1.02-90

85. Правила безпечного виконання робіт при спорудженні 
об’єктів з монолітного бетону та залізобетону

НПАОП 45.2-1.11-97

86. Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд 
промислових підприємств

НПАОП 45.2-1.12-01

87. Мінімальні вимоги 'з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках

НПАОП 45.2-7.03-17

88. Правила безпеки праці під час проведення робіт з 
будівництва мостів

НПАОП 45.21-1.03-98

89. Правила безпечної експлуатації житлових і громадських 
будівель

НПАОП 45.21-1.04-79

90. Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових 
каналів

НПАОП 45.25-1.01-92

91. Правила охорони праці для об’єктів роздрібної торгівлі НПАОП 52.0-1.01-96

92. Правила охорони праці для підприємств громадського 
харчування

НПАОП 55.0-1.02-96

93. Правила безпеки праці під час закладання на зберігання та 
первинної обробки плодоовочевої продукції

НПАОП 55.0-1.34-02

94. Правила охорони праці на міському електричному 
транспорті

НПАОП 60.2-1.01-06

95. Правила безпечної експлуатації та обслуговування 
обладнання автомобільних газонаповнювальних 
компресорних станцій (АГНКС)

НПАОП 63.2-1.06-02

96. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та 
утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-1.01-09

97. Правила техніки безпеки для шиноремонтних підприємств НПАОП 63.21-1.03-78
98. Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств НПАОП 63.21-1.04-78
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99. Правила охорони праці для працівників кар’єроуправлінь НПАОП 63.21-1.09-08

100 Правила безпеки праці для працівників залізничних 
станцій і вокзалів

НПАОП 63.21-1.12-07

101 Правила охорони праці під час збирання, вивезення та 
знешкодження побутових відходів

НПАОП 90.00-1.05-00

102 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень НПАОП 93.0-1.06-97

103 Правила охорони праці для перукарень НПАОП 93.0-1.07-97

104 Інструкція з виконання маркшейдерських робіт НПАОН 74.2-5.01-85

105 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і 
фарбування одягу

НПАОП 93.01-1.04-97

106 Правила охорони праці на підприємствах ритуального 
обслуговування населення

НПАОП 93.03-1.08-00

107 Безпечні методи та прийоми виконання робіт машиністом 
крана»

108 «Безпечні методи та прийоми виконання робіт оператором 
котельні”

109 «Безпечні методи та прийоми виконання висотно- 
верхолазних робіт»

110 «Безпечні методи та прийоми виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів»

111 «Безпечні методи та прийоми виконання робіт на 
підйомниках та платформах»

112 «Безпечні методи та прийоми виконання робіт з 
електроінструментом »

113 «Безпечні методи та прийоми виконання вантажно- 
розвантажувальних робіт (відповідно до НПАОП 0.00- 
1.75-15)»

114 «Безпечні методи та прийоми виконання строцальних 
робіт»

115 «Безпечні методи та прийоми виконання робіт під час 
експлуатації газобалонного обладнання»

116 «Безпечні методи та прийоми виконання робіт оператором 
АЗС (АГЗП)»

117 «Безпечні методи та прийоми виконання робіт під час 
керування вантажопідіймальними кранами з підлоги/ з 
підвісного пульта чи по радіо / або зі стаціонарного 
пульта»

118 «Безпечні методи та прийоми виконання робіт 
електрозварником»

119 «Безпечні методи та прийоми виконання бурильних 
робіт»

120 «Безпечні методи і прийоми виконання робіт по монтажу, 
ремонту і обслуговуванню газобалонного обладнання
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Назви програм, якими суб’єкт господарювання 
здійснює навчання з питань охорони праці посадових осіб, фахівців, спеціалістів 

та працівників інших суб’єктів господарювання

і 2 3
автомобілів на ЗВГ»

121 «Безпечні методи та прийоми виконання земляних робіт»

122 «Безпечні методи та прийоми виконання робіт 
зварювальником».

Перевірка знань з питань охорони праці осіб, які пройшли навчання проводиться 
комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю представників 
інших органів державного управління охороною праці. Перевірка знань з питань 
охорони праці проводиться відповідно до об’єму та окремих розділів нормативно- 
правових актів, за якими проводилось навчання.

Організаційне забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки 
знань з питань охорони праці, оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки 
знань, оформлення і облік посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці) 
покладено на ТОВ «Навчальний всеукраїнський комбінат «ВЕКТОР».

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці

«  202 / р .  №  .

Примітки: 1. Ф ізи чн а  особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
дан их  з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу держ авної податкової служ би і мають відмітку 
в паспорті.” .


