
 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
 

 
 

                                                                                            

                                                                                                                              
Наш досвід роботи –  

                                                                                     це гарантія надійності !  
 

                                   
пропонує  повний комплекс послуг з організації  навчання з охорони 

праці, пожежної безпеки,  електробезпеки, радіаційної безпеки та домедичної 
допомоги, а саме: 

  

 навчання керівників та фахівців з питань охорони праці; 

 навчання посадових осіб і робітників з пожежної безпеки та пожежно-технічного 
мінімуму,(програми навчання узгоджені з ДСНС України  м. Київ); 

 навчання за Правилами експлуатації електроустановок,  
      (присвоєння, підтвердження  кваліфікаційних груп з електробезпеки); 

 навчання за Правилами газопостачання,  теплових установок, мереж та об'єктів 
котлонагляду; 

 навчання за Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду. 

 навчання за Правилами охорони праці та безпечної експлуатації об'єктів, машин і механізмів 
у різних галузях;(згідно переліку робіт підвищеної  небезпеки, більш 190 курсів) 

 навчання для безпечного виконання роботи з пестицидами та агрохімікатами. 

 навчання за Правилами охорони праці у сільському господарстві; 

 спеціальне навчання робітників  для допуску до виконання робіт підвищеної небезпеки; 
(згідно переліку робіт  підвищеної   небезпеки, більш 80 курсів ) 

 професійна підготовка працівників за професіями; 

 навчання навичкам надання домедичної допомоги постраждалим особам при невідкладних 
станах; 

 навчання з питань радіаційної безпеки; 

 навчання з вибухобезпеки. 

 Реалізація нормативно-правової літератури з охорони праці (Правила, журнали та ін.) 
 

 Наші дозвільні документи на навчання 
 - Навчання з охорони праці  та спеціального навчання робітників, які виконують роботи підвищеної 
небезпеки проводиться на підставі  декларації відповідності, зареєстрованої в органі 
Держгірпромнагляду 03.12.2013г. №259. 
- Навчання за курсом "Пожежна безпека" проводиться за програмами погодженими з ДСНС м. Київ.  
- Навчання за професією  проводиться на підставі ліцензії Міносвіти та науки.  
- Навчання з радіаційної безпеки проводиться згідно планів та програм узгоджених з  Південно-східною 
інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки та Державною екологічною  інспекцією у  Запорізькій 
області.                

 Навчальна база    
 Навчання проходить у комфортних умовах - навчальних класах, оснащених мультимедійним 
обладнанням, стендами та плакатами.  
 При проведенні лекцій використовуються навчальні відеофільми, методичні посібники, слайди та 
тренажери. 
 

 Викладацький склад 
 Лекції читають висококваліфіковані фахівці та викладачі, що мають досвід практичної роботи з 
профілюючих курсів. 
У засіданнях комісій з перевірки знань беруть участь інспектора Головного Управління Держпраці. 
По закінченню навчання і перевірки знань видається посвідчення встановленого зразка і виписка з 
протоколу перевірки знань. 
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У своїй діяльності ми дотримуємося принципів бездоганної якості і максимальної віддачі, завдяки чому 
за результатами Національного бізнес рейтингу України «Навчальний центр Безпека праці»  визнано 
одним з найефективніших підприємств як Запорізької області  та і України у своїй галузі, а 
підтвердженням високого статусу, надійності й ефективності роботи стали престижні нагороди ЛІДЕР 
«ГАЛУЗІ 2016», «ЛІДЕР РОКУ 2017», та «Лідер року 2018».  
     Серед клієнтів компанії - безліч підприємств різного масштабу. 
Нам довіряють, тому що ми відповідально підходимо до обраного виду діяльності і ніколи не 
припиняємо удосконалюватися і розвиватися. 
             

Обираючи «Навчальний центр Безпека праці» в якості партнера, Ви можете бути 
повністю впевнені в тому, що знання - отримані на наших заняттях, допоможуть 

Вам підвищити рівень безпеки на Вашому підприємстві, а також зміцнити його імідж і 
авторитет серед партнерів і клієнтів. 

 
 

                 Місце знаходження та контактна інформація 
                                                                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 81-А 

тел/факс:    (061) 239-73-87, (061) 239-73-88, 

                             (061) 239-73-89, (061) 239-73-86 
                             (096) 96-91-296, (099) 02-55-266 

email:    post@bezopasnost-truda.com.ua 

сайт:    www.bezopasnost-truda.com.ua   

графік роботи: пн.-пт. 8:30 – 17:00 

перерва:               12:00-12:30 
 

 

 
Код 

курсу 

Найменування курсів з навчання 

посадових осіб та спеціалістів 

1001 

Навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів у відповідності до Типової програми 

"Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" 

(НПАОП 0.00-4.12-05) 

1002 "Навчання з питань пожежної безпеки  посадових осіб підприємств, установ та організацій" 

1003 

Спеціальне навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів"  (НПАОП 40.1-1.21-98) та "Правилами технічної експлуатації 

електроустановок споживачів" (наказ Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258, у редакції наказу 

Міненерговугілля від 13.02.2012 № 91) 

1004 

Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами технічної експлуатації електроустановок 

споживачів" (наказ Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258, у редакції наказу Міненерговугілля 
від 13.02.2012 № 91) 

1005 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями" (НПАОП 0.00-1.71-13) 

1006 

Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами технічної експлуатації теплових установок і 

мереж" (наказ Мінпаливенерго від 14.02.2007 № 71), "Правилами підготовки теплових господарств до 

опалювального періоду" (наказ Мінпаливенерго України, Мінжитлокомунгосп від 10.12.2008 № 620/378) 

та "Правилами охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, 

теплових мереж і тепловикористовувальних установок"  

(НПАОП 0.00-1.69-13) 

http://www.bezopasnost-truda.com.ua/
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Код 

курсу 

Найменування курсів з навчання 

посадових осіб та спеціалістів 

1007 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами безпеки систем газопостачання" 

(НПАОП 0.00-1.76-15) та "Газопостачання" (ДБН В.2.5-20:2018) 

1008 

Навчання посадових осіб та спеціалістів, відповідальних за організацію проведення зварювальних та 

інших вогневих робіт, за "Правилами охорони праці під час зварювання металів" (НПАОП 28.52-1.31-

13) "Правилами охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" (НПАОП 0.00-1.71-13), та 

"Правилами охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання 

металів (НПАОП 28.0-1.35-14) 

1009 

Навчання посадових осіб та спеціалістів, відповідальних за організацію проведення газонебезпечних 

робіт, за "Типовою інструкцією з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" (НПАОП 0.00-

5.11-85) та "Правилами безпеки систем газопостачання "(НПАОП 0.00-1.76-15 ) 

 

 

1010 

1012 

Навчання посадових осіб та спеціалістів, відповідальних за організацію безпечного проведення 

газонебезпечних робіт з використанням газозахисних апаратів, за "Правилами охорони праці у 

газовому господарстві підприємств чорної металургії" (НПАОП 27.1-1.09-09) у 

1011 Навчання посадових осіб та спеціалістів   за "Правилами безпеки праці під час виконання робіт у 

колійному господарстві" (НПАОП 63.21-1.25-07) 

1012 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за  "Правилами охорони праці під час холодного оброблення 

металів" (НПАОП 0.00-1.68-13) 

1013 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами безпеки в газовому господарстві 

коксохімічних підприємств і виробництв" (НПАОП 27.1-1.10-07) 

1014 

Навчання посадових осіб та спеціалістів  за  "Правилами технічної експлуатації та охорони праці на 

стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях" (наказ Укрнафтопродукт від 

01.04.98 № 19) та "Правилами роздрібної торгівлі нафтопродуктами" (постанова Кабінету Міністрів 
України від 20.12.97 №1442) 

1015 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами з безпечної експлуатації систем вентиляції у 
хімічних виробництвах"  (НПАОП 0.00-1.27-09) 

1017 

Навчання посадових осіб та спеціалістів, обов’язки яких пов’язані з утриманням в  справному  стані, 

безпечною  експлуатацією, монтажем, демонтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, 

ремонтом, технічним оглядом, модифікацією опалювальних, парових, водогрійних котлів та 
бойлерів за "Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" 

(НПАОП 0.00-1.81-18) 

1019 

Навчання посадових осіб та спеціалістів, обов’язки яких пов’язані з утриманням в  справному  стані, 

безпечною  експлуатацією, монтажем, демонтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, 

ремонтом, технічним оглядом, модифікацією посудин, що працюють під тиском за "Правилами 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" (НПАОП 0.00-1.81-18) 

1020 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці при виробництві, зберіганні, 
транспортуванні та застосуванні хлору" 

(НПАОП 0.00-1.23-10) 

1021 

Навчання посадових осіб та спеціалістів, обов’язки яких пов’язані з утриманням в  справному  стані, 

безпечною  експлуатацією, монтажем, демонтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, 

ремонтом, технічним оглядом, модифікацією трубопроводів пари та гарячої води за "Правилами 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" (НПАОП 0.00-1.81-18) 

1022 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами безпеки при виробництві та споживанні 

продуктів розділення повітря" (НПАОП 0.00-1.65-88) 

1023 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці у металургійній 

промисловості" (НПАОП 27.0-1.01-08) 

1024 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами безпеки в коксохімічному виробництві" (НПАОП 

23.1-1.01-08) 

1025 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці у феросплавному 

виробництві" (НПАОП 27.35-1.01-09) 

1026 
Навчання посадових осіб і спеціалістів за "Правилами охорони праці під час виробництва алюмінію" 

(НПАОП 27.4-1.44-15) 

1027 

Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці під час ремонту 

устаткування на підприємствах чорної металургії" 
(НПАОП 27.1-1.06-08) 

1028 
 

Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Положенням щодо застосування нарядів-допусків на 

виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-

збагачувальних комбінатах" НПАОП 27.0-4.03-19 

1029 
Навчання посадових осіб і спеціалістів за "Правилами будови і безпечної експлуатації ескалаторів"  

(НПАОП 0.00-1.06-77) 

1030 

Навчання посадових осіб і спеціалістів за "Правилами охорони праці у ливарному виробництві" 

(НПАОП 27.5-1.46-14) та "Правилами охорони праці під час виробництва алюмінію" (НПАОП 27.4 -
1.44 -15) 

1031 
Навчання посадових осіб і спеціалістів за "Правилами охорони праці під час експлуатації 

електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах" (НПАОП 0.00-1.58-12) 
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Код 

курсу 

Найменування курсів з навчання 

посадових осіб та спеціалістів 

1032 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці під час виконання робіт на 
висоті" (НПАОП 0.00-1.15-07) 

1033 

навчання посадових осіб та спеціалістів, обов'язки яких пов’язані з керівництвом і контролем  

виконання робіт, утриманням в справному технічному стані і безпечною експлуатацією  

вантажопідіймальних кранів, машин та їх обладнання  за "Правилами охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" (НПАОП 

0.00-1.80-18) 

1034 

Навчання посадових осіб та спеціалістів, обов'язки яких пов’язані з керівництвом та контролем  

виконання робіт, утриманням в справному технічному стані, безпечною експлуатацію  підйомників  та 

їх обладнання   за "Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" (НПАОП 0.00-1.80-18) 

1035 
Навчання посадових осіб та спеціалістів, за "Правилами охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів" (НПАОП 0.00-1.83-18) 

1036 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів" (НПАОП 

0.00-1.02-08) 

1037 

Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами будови і безпечної експлуатації фреонових 

холодильних установок" (НПАОП 0.00-1.51-88) та "Правилами будови і безпечної експлуатації 

аміачних холодильних установок" (НПАОП 29.23-1.04-90) 

1038 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної 

техніки" (НПАОП 92.7-1.01-06) 

1039 

Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Загальними правилами вибухобезпеки для 

вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв" (НПАОП 0.00-
1.41-88) 

1040 

Навчання посадових осіб, відповідальних за організацію виконання робіт, пов’язані зі 

зберіганням, транспортуванням, застосуванням і торгівлею агрохімікатами, пестицидами  за 

"Правилами охорони праці у сільськогосподарському виробництві" (НПАОП 01.0-1.02-18) 

1042 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами безпеки під час реконструкції будівель і 

споруд промислових підприємств" (НПАОП 45.2-1.12-01) 

1043 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Державними будівельними нормами України "Система 

стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві" (НПАОП 45.2-7.02-12)  

1044 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці при експлуатації пралень та 
лазень" (НПАОП 93.0-1.06-97) 

1045 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за  "Правилами охорони праці під час роботи з абразивним 
інструментом" (НПАОП 28.0-1.30-12) 

1046 

Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами безпечної експлуатації і обслуговування 

обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій" (АГНКС) 

(НПАОП 63.2-1.06-02) 

1047 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за  "Правилами охорони праці під час ковальсько-пресових 

робіт" (НПАОП 28.0-1.33-13) 

1048 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці на автомобільному транспорті" 

(НПАОП 0.00-1.62-12) 

1049 
Навчання посадових осіб та спеціалістів   за "Правилами безпеки у виробництві олії методом 

пресування та екстракції" (НПАОП 15.4-1.10-92) 

1050 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за"Правилами улаштування та експлуатації 
загальнопромислових вогнеперепинувачів"(НПАОП 0.00-1.25-10)  

1051 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці під час зварювання металів" 
(НПАОП 28.52-1.31-13) 

1052 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці під час 

газоелектричного,контактного,кисневого та плазмового різання металів (НПАОП 28.0-1.35-14) 

1053 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці під час фарбувальних робіт" 

(НПАОП 28.0-1.32-13) 

1054 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці  під час роботи в хімічних 

лабораторіях" (НПАОП 73.1-1.11-12) 

1055 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Вимогами до роботодавців щодо захисту працівників від 

шкідливого впливу хімічних речовин" (НПАОП 0.00-8.11-12) 

1056 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами техніки безпеки при експлуатації систем 

водопостачання та водовідведення населених місць" (НПАОП 41.0-1.01-79) 

1057 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за Правилами "Загальні вимоги стосовно забезпечення 

роботодавцями охорони праці працівників"  (НПАОП 0.00-7.11-12) 

1058 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за" Правилами  безпеки при  зберіганні, перевезенні та 
використанні сильнодіючих отруйних речовин"(НПАОП 0.00-1.45-69) 

1059 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами вибору та застосування засобів 
індивідуального захисту органів дихання" (НПАОП 0.00-1.04-07) 

1060 

Навчання посадових осіб та спеціалістів за" Правилами техніки безпеки при   експлуатації систем 

водовідведення та водопостачання населених місць"(НПАОП 41.0-1.01-79),"Правилами безпеки систем 

газопостачання"(НПАОП 0.00-1.76-15), "Типовою інструкцією з організації безпечного проведення 

газонебезпечних робіт" (НПАОП 0.00-5.11-85) 

1061 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами безпеки при заготівлі і переробці брухту та 
відходів чорних і кольорових металів" (НПАОП 37.0-1.01-09) 
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посадових осіб та спеціалістів 

1062 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за  "Вимогами до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах"НПАОП 0.00-7.12-

13 

1063 

Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці та безпечної експлуатації 

технологічних трубопроводів" 
 (НПАОП 0.00-1.73-2014) 

1064 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за  "Правилами  безпеки на залізничному транспорті 
підприємств системи Мінчормету СРСР" (НПАОП 27.5-1.13-79) та "Правилами технічної експлуатації 

міжгалузевого промислового залізничного транспорту України" 

1065 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці в деревообробній 

промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05)  

1066 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці під час вантажно-

розвантажувальних робіт"(НПАОП 0.00-1.75-15)  

1067 

Навчання посадових осіб та спеціалістів, обов'язки яких пов’язані з керівництвом і контролем  

виконання робіт  по розвантаженню, складанню і зберіганню зернових та олійних культур   за 
"Правилами охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна" 

(НПАОП 15.0-1.01-17), "Правилами охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт" 

(НПАОП 0.00-1.75-15) та "Правилами охорони праці у сільськогосподарському виробництві" (НПАОП 
01.0-1.02-18) 

1068 
Навчання посадових осіб та спеціалісті за "Правилами безпеки для олійно-жирового 
виробництва"(НПАОП 15.4-1.06-97) 

1069 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці для підприємств по 
виробництву кабельної продукції" (НПАОП 28.7-1.01-07) 

1070 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці у    ливарному  виробництві" 

(НПАОП 27.5-1.46-14) 

1071 
Навчання посадових осіб та спеціалістів   за "Правилами охорони праці для працівників, зайнятих на 

роботах зі зберігання та переробки зерна" (НПАОП 15.0-1.01-17) 

1072 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці у прокатному виробництві 

підприємств металургійного комплексу" (НПАОП 27.1-1.04-09)  

1073 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами  безпеки для виробництва    хлібобулочних та 

макаронних виробів"  (НПАОП 15.8-1.27-02) 

1074 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці під час видалення дерев і 

пеньків у населених пунктах України" (НПАОП 02.0-1.08-95)  

1075 

Навчання посадових осіб та спеціалістів відповідальних за організацію проведення 
газозварювальних робіт та випробування газорізальної апаратури за "Правилами охорони праці 

під час роботи з інструментом та пристроями" (НПАОП 0.00-1.71-13), "Правилами охорони праці під час 

експлуатації обладнання, що працює під тиском" (НПАОП 0.00-1.81-18) 

1076 
Навчання посадових осіб та спеціалістів  за "Правилами охорони праці при нанесенні 

металопокриттів" (НПАОП 28.0-1.37-14) 

1077 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами безпеки при експлуатації 

нафтогазопереробних заводів" (НПАОП 23.2-1.10-73) 

1078 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами  охорони праці на підприємствах з виробництва 

пластмасових виробів" (НПАОП 25.0-1.04-13) 

1079 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами з охорони праці на об’єктах з 
перероблення пластичних мас" (НПАОП 25.0-1.01-12) 

1080 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за  "Правилами охорони праці під час експлуатації 
тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних 

установок"           (НПАОП 0.00-1.69-13) 

1081 
Навчання посадових осіб та спеціалістів згідно з "Мінімальними вимогами  з охорони праці на 

тимчасових або мобільних будівельних майданчиках" (НПАОП 45.2-7.03-17) 

1082 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці для підприємств 

громадського харчування" (НПАОП 55.0-1.02-96) 

1083 

Навчання посадових осіб і спеціалістів за "Вимогами безпеки та захисту здоров’я під час 

використання виробничого обладнання працівниками" (НПАОП 0.00-7.14-17) 
 

1084 
Навчання посадових осіб та спеціалістів  за "Правилами з охорони праці в целюлозно - паперової 

промисловості" (НПАОП 21.0-1.01-87) 

1085 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами безпеки праці під час виконання 

вишукувальних руслових робіт" (НПАОП 0.00-1.10-07). 

1086 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами безпеки в нафтогазовидобувній 

промисловості України" (НПАОП 11.1-1.01-08) 

1087 
Навчання посадових осіб і спеціалістів за "Правилами безпеки у вогнетривкому виробництві" (НПАОП 

26.26-1.08-97) 

1088 
Навчання посадових осіб і спеціалістів за "Правилами безпеки під час експлуатації магістральних 

нафтопроводів" (НПАОП 0.00-1.21-07) 

1089 
Навчання посадових осіб і спеціалістів за "Правилами  безпечної експлуатації магістральних 

газопроводів" (НПАОП 60.3-1.01-10) 
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1090 
Навчання посадових осіб і спеціалістів за "Правилами  техніки безпеки та промислової санітарії при 
експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів" (НПАОП 60.3-1.19-78) 

1091 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Правилами охорони праці під час роботи з полімерними 

композитними матеріалами" (НПАОП 25.0-1.02-13) 

1092 
Навчання посадових осіб та спеціалістів за "Інструкцією з організації безпечного ведення вогневих 

робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах" (НПАОП 0.00-5.12-01) 

Код 

курсу  
Найменування курсів з спеціального навчання робітників 

2001 
Навчання за курсом  Надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах (наказ МОЗ 
України №398 від 16.06.2014) 

2002 
Спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) працівників, зайнятих на роботах з підвищеною 

пожежною небезпекою 

2003 

Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи у діючих електроустановках напругою до 

220 кВ включно, за "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1-

1.21-98) та "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" (наказ Мінпаливенерго від 
25.07.2006 № 258, у редакції наказу Міненерговугілля від 13.02.2012 № 91) 

2004 
Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи  із застосуванням інструменту та пристроїв 
за "Правилами охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" (НПАОП 0.00-1.71-13) 

2005 

спеціальне навчання працівників, які  експлуатують електротехнічні частини виробничого 

обладнання  за "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1-1.21-

98) та "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" (наказ Мінпаливенерго від 

25.07.2006 № 258, у редакції наказу Міненерговугілля від 13.02.2012 № 91) 

2006 
Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи  на ковальсько-пресовому устаткуванні за 
"Правилами охорони праці під час ковальсько-пресових робіт" (НПАОП 28.0-1.33-13)  

2007 
Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи на верстатах по обробці металів та 
деревини, за "Правилами охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" (НПАОП 0.00-

1.71-13) 

2008 

Спеціальне навчання робітників, які виконують зварювальні, газополум'яні роботи  за "Правилами 

охорони праці під час зварювання металів" (НПАОП 28.52-1.31-13) "Правилами охорони праці під час 

роботи з інструментом та пристроями" (НПАОП 0.00-1.71-13), та "Правилами охорони праці під час 
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів (НПАОП 28.0-1.35-14) 

2009 

Спеціальне навчання робітників, які виконують газонебезпечні та аварійні роботи при технічному 

обслуговуванні газовикористовуючого обладнання, за "Правилами безпеки систем 

газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15), "Типовою інструкцією з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт" (НПАОП 0.00-5.11-85) 

2010 
Спеціальне навчання робітників, які експлуатують та обслуговують газорегуляторні пункти, 
газорегуляторні установки та комбіновані домові регулятори тиску, за "Правилами безпеки 

систем газопостачання " (НПАОП 0.00-1.76-15) 

2011 

Спеціальне навчання робітників, які експлуатують внутрішні газопроводи та газове обладнання 

житлових і громадських будинків, за "Правилами безпеки систем газопостачання " (НПАОП 0.00-

1.76-15) 

2012 
Спеціальне навчання робітників, які експлуатують газопроводи і газове обладнання для 
газополум'яної обробки металів, за "Правилами безпеки систем газопостачання " (НПАОП 0.00-

1.76-15) 

2013 

Спеціальне навчання робітників, які експлуатують та обслуговують газонаповнювальні станції, 

газонаповнювальні пункти, проміжні склади балонів, автомобільні газозаправні станції і пункти, за 

"Правилами безпеки систем газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15) 

2014 

Спеціальне навчання робітників, які виконують газонебезпечні роботи всередині ємностей, а 

також в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах, за "Типовою 
інструкцією з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" (НПАОП 0.00-5.11-85) та 

"Правилами безпеки систем газопостачання " (НПАОП 0.00-1.76-15) 

2015 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами охорони праці під час роботи в хімічних 

лабораторіях" (НПАОП 73.1-1.11-12) 

2016 

Спеціальне навчання робітників, які обслуговують димові та вентиляційні канали житлових і 

громадських будівель, що використовують газове паливо, за "Правилами безпеки систем 
газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15) 

2017 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами безпеки в газовому господарстві коксохімічних 
підприємств і виробництв" (НПАОП 27.1-1.10-07) 

2018 

Спеціальне навчання робітників, які експлуатують стаціонарні, контейнерні та пересувні 
автозаправні станції при заправленні автотранспортних засобів нафтопродуктами за 

Правилами технічної експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних 

автозаправних станціях" (наказ Укрнафтопродукт від 01.04.98 №19) та "Правилами роздрібної торгівлі 
нафтопродуктами" (постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.97 №1442) 

2019 

Спеціальне навчання робітників, які експлуатують та обслуговують обладнання автомобільних 

газонаповнювальних компресорних станцій, за "Правилами безпечної експлуатації і 

обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)" 

(НПАОП 63.2-1.06-02) 
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Код 

курсу  
Найменування курсів з спеціального навчання робітників 

2020 
Спеціальне навчання робітників – водіїв автотранспортних засобів, які експлуатують автомобілі, 
що працюють на газовому паливі, за "Правилами охорони праці на автомобільному транспорті" 

 (НПАОП 0.00-1.62-12) 

2022 

Спеціальне навчання робітників, які здійснюють зберігання і застосування продуктів розділення 

повітря, за "Правилами безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря" 
(НПАОП 0.00-1.65-88) 

2023 

Спеціальне навчання робітників, які обслуговують та ремонтують посудини, що працюють під 
тиском за "Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском"(НПАОП 

0.00-1.81-18) 

 

2024 

Спеціальне навчання робітників, які експлуатують газові горілки, що працюють на зрідженому газі 

(індивідуальні балонні установки), за "Правилами безпеки систем газопостачання"(НПАОП 0.00-1.76-
15) 

2025 

Спеціальне навчання робітників, які обслуговують та ремонтують трубопроводи пари та гарячої 

води за "Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" (НПАОП 

0.00-1.81-18) 

2026 

Спеціальне навчання робітників, які експлуатують та обслуговують ліфти, за "Правилами будови і 

безпечної експлуатації ліфтів"  
(НПАОП 0.00-1.02-08) 

2027 
Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи на висоті, за "Правилами охорони праці під 
час виконання робіт на висоті" (НПАОП 0.00-1.15-07) 

2028 
Спеціальне навчання робітників, які виконують ремонт і технічне обслуговування  підйомників та 
їх обладнання за "Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" (НПАОП 0.00-1.80-18) 

2029 

Спеціальне навчання робітників, які керують підйомниками та  виконують роботи з робочої 

платформи  за  "Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" (НПАОП 0.00-1.80-18) 

2030 

Спеціальне навчання робітників, які експлуатують, монтують, налагоджують, ремонтують, 
демонтують та проводять технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів, машин та їх 

обладнання за  "Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"(НПАОП 0.00-1.80-18) 

2031 

Спеціальне навчання робітників, які керують вантажопідіймальними кранами та машинами, стропують  

та зачіплюють вантажі за "Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" (НПАОП 0.00-1.80-18) 

2032 
Спеціальне навчання робітників, які експлуатують та обслуговують навантажувачі за "Правилами 

охорони праці під час експлуатації навантажувачів" (НПАОП 0.00-1.83-18) 

2033 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами охорони праці в металургійній промисловості" 

(НПАОП 27.0-1.01-08) 

2034 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами охорони праці під час ремонту устаткування на 

підприємствах чорної металургії"  (НПАОП 27.1-1.06-08) 

2035 
Спеціальне навчання робітників, за "Правилами безпеки в коксохімічному виробництві" (НПАОП 

23.1-1.01-08) 

2036 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами охорони праці під час виробництва алюмінію" 

(НПАОП 27.4-1.44-15) 

2037 

Спеціальне навчання робітників, які  зайняті  на спорудженні магістральних  газопроводів,  

нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів,      аміакопроводів, етиленопроводів  
тощо),   систем   газопостачання   природним  та зрідженим газом за "Правилами безпеки в 

нафтогазовидобувній промисловості України" (НПАОП 11.1-1.01-08) 

2038 
Спеціальне навчання робітників, які експлуатують, обслуговують та ремонтують ескалатори за 

"Правилами будови і безпечної експлуатації ескалаторів"  (НПАОП 0.00-1.06-77) 

2039 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки" 

(НПАОП 92.7-1.01-06) 

2040 

Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи з надзвичайно займистими, 

легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами, за "Загальними правилами 
вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв" 

(НПАОП 0.00-1.41-88) 

2041 

Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи, пов’язані зі зберіганням, 

транспортуванням, застосуванням і торгівлею агрохімікатами, пестицидами за "Правилами 

охорони праці у сільськогосподарському виробництві" (НПАОП 01.0-1.02-18) 

2042 
Спеціальне навчання робітників, які обслуговують та ремонтують опалювальні, парові, водогрійні 
котли та бойлери за "Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 

тиском" (НПАОП 0.00-1.81-18) 

2043 

Спеціальне навчання працівників, які експлуатують та переміщують насосні, землесосні установки, 

драги та земснаряди за "Правилами охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових 

господарств гірничорудних і нерудних підприємств" (НПАОП 0.00-1.74-15) 

2044 

Спеціальне навчання робітників, які експлуатують та обслуговують холодильні установки, за 

"Правилами будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок" (НПАОП 0.00-1.51-88) 
та "Правилами будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок" 

(НПАОП 29.23-1.04-90) 
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Код 
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Найменування курсів з спеціального навчання робітників 

2045 
Спеціальне навчання робітників, які виконують газополум'яні роботи з різання металів за 
"Правилами охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання 

металів (НПАОП 28.0-1.35-14) 

2046 

Спеціальне навчання робітників, які експлуатують резервуарні, геотермальні, випарні, 

змішувальні, групові та індивідуальні балонні установки, за "Правилами безпеки систем 
газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15) 

2047 

Спеціальне навчання робітників, які експлуатують газопроводи та газовикористовувальні 
установки промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств 

комунально-побутового обслуговування виробничого характеру, за "Правилами безпеки систем 

газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15) 

2049 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами охорони праці при виробництві, зберіганні, 

транспортуванні та застосуванні хлору" (НПАОП 0.00-1.23-10) 

2050 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами технічної експлуатації електроустановок 
споживачів" (наказ Мінпаливенерго від 25.07.2006 № 258, у редакції наказу Міненерговугілля від 

13.02.2012 № 91) 

2052 

Спеціальне навчання робітників, які виконують газонебезпечні роботи з використанням 

газозахисних апаратів, за "Правилами охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної 

металургії"(НПАОП 27.1-1.09-09) 

2053 

Спеціальне навчання робітників, які виконують газонебезпечні роботи, за "Типовою інструкцією з 

організації безпечного ведення газонебезпечних робіт"(НПАОП 0.00-5.11-85) та "Правилами безпеки 
систем газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15)  

2054 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами з безпечної експлуатації систем вентиляції у 
хімічних виробництвах" (НПАОП 0.00-1.27-09) 

2055 
Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи з абразивним інструментом, за "Правилами 

охорони праці під час роботи з абразивним інструментом" (НПАОП 28.0-1.30-12) 

2058 
Спеціальне навчання робітників, які виконують механічну  обробку металів та виробів, за 

"Правилами охорони праці під час холодного оброблення металів" (НПАОП 0.00-1.68-13) 

2059 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами охорони праці у сталеплавильному виробництві" 

(НПАОП 27.1-1.01-09) 

2060 
Спеціальне навчання робітників, які здійснюють роботи на автомобільному транспорті, за 

"Правилами охорони праці на автомобільному транспорті" (НПАОП 0.00-1.62-12) 

2061 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами охорони праці під час зварювання металів" 

(НПАОП 28.52-1.31-13) 

2062 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами охорони праці під час фарбувальних робіт" 
(НПАОП 28.0-1.32-13) 

2063 

Спеціальне навчання робітників, які виконують газонебезпечні та аварійні роботи при монтажі, 
демонтажі, налагодженні, ремонті, технічному обслуговуванні, реконструкції лінійних частин 

та газовикористовуючого обладнання за "Правилами безпеки систем газопостачання"(НПАОП0.00-

1.76-15), "Газопостачання"(ДБН В.2.5-20:2018) та "Типовою інструкцією з організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт" (НПАОП 0.00-5.11-85) 

2064 
Спеціальне навчання робітників, які експлуатують технологічні трубопроводи за "Правилами охорони 
праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів (НПАОП 0.00-1.73-14) 

2065 

Спеціальне навчання працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, при 
обслуговуванні залізничного транспорту, електротранспорту, рухомого складу за  "Правилами  

безпеки на залізничному транспорті підприємств системи Мінчормету СРСР" (НПАОП 27.5-1.13-79) та 

"Правилами технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України. 

2066 
Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи на верстатах по обробці деревини за 
"Правилами охорони праці в деревообробній промисловості (НПАОП 20.0-1.02-05) та  "Правилами 

охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" (НПАОП 0.00-1.71-13) 

2067 

Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи по виробництву, зберіганню, 

використанню, транспортуванню, утилізації та знешкодженню  речовин, які відносяться до I 

та II класів небезпеки за"Правилами  безпеки при  зберіганні, перевезенні та використанні 
сильнодіючих отруйних речовин"(НПАОП 0.00-1.45-69) 

2068 

Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи з технічного обслуговування, ремонту та 
випробування газозварювальної і газорізальної апаратури  за “Правилами охорони праці при 

роботі з інструментами та приладами” (НПАОП 0.00-1.71-13) та "Правилами охорони праці під час 

експлуатації обладнання, що працює під тиском" (НПАОП 0.00-1.81-18) 

2069 

Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи по розвантаженню, складанню і зберіганню 

зернових та олійних культур насипом і в затареному вигляді  за "Правилами охорони праці для 
працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна" (НПАОП 15.0-1.01-17), "Правилами 

охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт" (НПАОП 0.00-1.75-15) та "Правилами 

охорони праці у сільськогосподарському виробництві" 

2070 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт" (НПАОП 0.00-1.75-15) 

2071 

Спеціальне навчання робітників які виконують земляні роботи на глибині понад 2 метри або в 
зоні розташування підземних комунікацій за "Державними будівельними нормами України 

"Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві " (НПАОП 45.2-

7.02-12) 
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Код 

курсу 
Найменування курсів  навчання 

3001 Навчання з питань радіаційної безпеки при виконанні робіт з металобрухтом 

3002 
Спеціальне навчання посадових осіб, спеціалістів та робітників з питань контролю вибухобезпеки 

металобрухту 

3003 
Навчання персоналу і посадових осіб медичних установ (закладів) з питань радіаційної безпеки  

при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання 

 

Код 

курсу  
Найменування курсів з спеціального навчання робітників 

2072 
Спеціального навчання робітників, які виконують роботи  щодо зберігання та переробки зерна за 
"Правилами охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна" 

(НПАОП 15.0-1.01-17) 

2073 

Спеціальне навчання робітників, які  експлуатують, обслуговують та виконують плавильні роботи на 

обладнанні ливарних цехів за "Правилами охорони праці у    ливарному  виробництві" (НПАОП 27.5-
1.46-14) 

2074 
Спеціальне навчання робітників, які  виконують роботи  з виробництва муки та макаронних виробів  
за "Правилами  безпеки для виробництва    хлібобулочних та макаронних виробів"(НПАОП 15.8-1.27-

02) 

2075 
Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи на висоті з колисок будівельних, за 

"Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті " (НПАОП 0.00-1.15-07) 

2076 
Спеціальне навчання працівників за "Вимогами безпеки та захисту здоров’я під час використання 

виробничого обладнання працівниками" (НПАОП 0.00-7.14-17) 

2077 
Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи з застосуванням бензопил,  мотобурів, 
мотокос та деревоподрібнюючих  машин за "Правилами охорони праці під час видалення дерев і 

пеньків у населених пунктах України" (НПАОП 02.0-1.08-95) 

2078 

Спеціальне навчання робітників, які виконують роботи з виробництва пластмасових виробів за 

"Правилами  охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових виробів" (НПАОП 25.0-1.04-

13) 

2079 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами техники безопасности при  эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения населенных мест" (НПАОП 41.0-1.01-79) 

2080 

Спеціальне навчання робітників за "Правилами охорони праці під час експлуатації 
тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних 

установок" (НПАОП 0.00-1.69-13) 

2081 

Спеціальне навчання робітників, які виконують  роботи  з нанесення металопокриттів та 

електрохімічної  обробки металів  за «Правилами охорони праці при нанесенні металопокриттів 

(НПАОП 28.0-1.37-14) та «Правилами охорони праці під час електрохімічної обробки металів» (НПАОП 
28.0-1.34-14) 

2082 

Спеціальне навчання робітників, які  виконують газонебезпечні роботи у газонебезпечних місцях 

ІІІ, ІV груп  за "Правилами безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв" 

(НПАОП 27.1-1.10-07) 

2083 

Спеціальне навчання робітників, які експлуатують обладнання підприємств громадського 

харчування за "Правилами охорони праці для підприємств громадського харчування" (НПАОП 55.0-
1.02-96) 

2084 

Спеціальне навчання робітників, які виконують управління тракторами і самохідним 
технологічним устаткуванням за "Правилами охорони праці у сільськогосподарському виробництві" 

(НПАОП 01.0-1.02-18) 

2085 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами безпеки праці під час виконання вишукувальних 

руслових робіт" (НПАОП 0.00-1.10-07). 

2086 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами безпеки для олійно-жирового виробництва" (НПАОП 

15.4-1.06-97) 

2087 
Спеціальне навчання робітників за "Правилами  техніки безпеки та промислової санітарії при 

експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів" (НПАОП 60.3-1.19-78) 

2088 

Спеціальне навчання робітників, що виконують роботи, які пов'язані з монтажем,  експлуатацією та 
ремонтом магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів за "Правилами безпеки під час 

експлуатації магістральних нафтопроводів" (НПАОП 0.00-1.21-07) 

2089 
Спеціальне навчання робітників  за "Правилами  безпечної експлуатації магістральних газопроводів" 

(НПАОП 60.3-1.01-10) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0232-05?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82#w18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0232-05?find=1&text=%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82#w19

