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Керівнику компанії 

Інженеру (начальнику служби) з охорони праці 
 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ВАС 

Шановний Колего, інформуємо, що відповідно до вимог статей 13,15 Закону України «Про 
охорону праці» а саме Ви, як роботодавець, є відповідальною особою за створення на підприємстві 
діючої системи  управління охороною праці  у вигляді обов'язкового навчання з охорони праці, 
відповідно до обладнання, яке експлуатується, посад та видів виконуваних робіт на Вашому 
підприємстві, незалежно від штатної кількості співробітників на Вашого підприємстві. 

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» наймані працівники перед початком 
роботи та в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця навчання з питань охорони 
праці, пожежної безпеки ,електробезпеки. Стосовно організації навчання з охорони праці, пожежної 
безпеки, електробезпеки на підприємстві, повідомляємо наступне. 

 

          Відповідно до додатку 3 п. 5.1, 5.3, 5.6 «Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», 
затвердженого Наказом №15 від 26.01 2005р. Державним комітетом України з нагляду за охороною 
праці, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15 лютого 2005 р. за N 231/10511., 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці проходять: керівники, заступники керівників, 
головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ й 
організацій, об'єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої 
діяльності, які безпосередньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт. Вартість навчання 
за одного слухача становить 790,00 грн. 
 

Відповідно до п. 2.3. «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А. 01.001-2014), ст. 20, 55 
Кодексу цивільного захисту України, п. 2.5, 2.6. «Правил експлуатації вогнегасників», на кожному 
підприємстві наказом або розпорядженням адміністрації повинна бути призначені посадові особи, 
відповідальні за пожежну безпеку на об'єкті. Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і 
періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної 
безпеки та отримують посвідчення встановленого зразка. 

Вартість навчання за одного слухача становить 690,00 грн. 

Відповідно розділу IV пункту 1 «Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» для безпосереднього 
виконання функцій щодо організації експлуатації електроустановок, керівник споживача своїм 

розпорядчим документом повинен призначити особу, відповідальну за електрогосподарство на 
об’єкті. Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати відповідну 

групу з електробезпеки та мати посвідчення встановленого зразку. Вартість навчання за одного 

слухача становить 890,00 грн. 

 
Учбовий центр «ПРОФІ» має затверджені в встановленому порядку програми, декларації, 

дозволи. Навчання проводиться як на території навчального центру так і на території Замовника 
з виїздом викладача. При виїзді викладача за межі м. Києва до вартості навчання 

включаються витрати на відрядження викладача. Для постійних клієнтів діє гнучка система 

знижок. 

Зважаючи на те, що згідно вимог статей 13,15 Закону України «Про охорону праці» 

саме Роботодавець є відповідальною особою за створення на підприємстві діючої системи 

управління охороною праці у вигляді затверджених по підприємству обов’язкових 

документів з охорони праці (накази, інструкції, положення тощо) відповідно до виду робіт 

та посад, незалежно від штатної кількості співробітників Компанії,пропонуємо також 

забезпечити Ваше Підприємство пакетом обов’язкових документів з охорони праці 

«MINI», розроблених під Ваше Підприємство, що включає в себе наступне: 

Сайт: www.ucprofi.com.ua 

тел.: (093) 270-26-32 , (097) 686-28-04 

e-mail: ohrana-trud.com.ua@ukr.net 

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства  
з питань охорони праці та  промислової безпеки 104-174937-011 

 

http://www.ucprofi.com.ua/
mailto:ohrana-trud.com.ua@ukr.net


 
 

№ 

з/п 
Назва документу Нормативний акт, який 

регламентує 

1. 2. 3
. 

1. 
Розробка для затвердження наказів про відповідальних осіб за охорону праці, 

електробезпеку, безпечне виконання робіт, безпечну експлуатацію обладнання, які 
пройшли спеціальне навчання з охорони праці та нормативним документам. 

П. 6.8 «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці» НПАОП 0.00-4.12- 05. 

2. 
Розробка для затвердження наказом Положення про систему управління охороною 

праці (СУОП). Впровадження наказом по підприємству СУОП. 

Ст.13 Закону України «Про охорону праці», 

розділ 3, п.1.3 «Рекомендацій побудови та 

впровадження та удосконалення СУОП», 

затверджених Держгірпромнаглядом 

07.02.2008 р. 

3. 
Розробка для затвердження Положення про службу охорони праці (СОП). 

Впровадження наказом по підприємству СОП. 

Ст.15 Закону України «Про охорону праці», 

накази Держгірпромнагляду № 255 від 

15.11.2004г. та № 236 від 
02.10.2007г. (НПАОП 0.00 - 4.21 - 04). 

 
4. 

Розробка для затвердження «Положення про комісію з питань охорони праці». 

Наказ про створення комісії з питань охорони праці (оформляється у вигляді 

протоколу, рішення зборів, розділу колективного договору, наказу). 

Ст.16 Закону України «Про охорону праці», 

Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.07 № 55 від 

№ 216 від 25.09.2007р, 

П.1.4., НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення 

про комісію 
з питань охорони праці підприємства». 

 

5. 

Розробка для затвердження «Положення про діяльність уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці».Затверджується 

загальними зборами трудового колективу. 

Розробка для затвердження протоколу про рішення загальних зборів трудового 

колективу, наказу про вибір уповноважених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці. 

Ст.42 Закону України «Про охорону праці», 

Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.07 №56 

п.1.4., 1.5. «Типового положення про діяльність 

уповноважених найманими працівниками осіб з 

питань охорони праці». 

6. 
Розробка для затвердження «Положення про навчання з питань охорони 

праці». 

П.3.2 «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12- 05. 

 
7. 

Розробка для затвердження програми та переліку питань вступного інструктажу 

та інструктажу на робочому місці з охорони праці; 

Розробка для затвердження графіку навчання з охорони праці по визначеним 

нормативним документам згідно виконуваних робіт. 

П.6.3. «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці» НПАОП 0.00-4.12- 05. 

8. Створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 
П.3.10 «Типове положення про порядок 
проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці» 

НПАОП 0.00-4.12- 05. 

 

9. 

Розробка для затвердження інструкцій з охорони праці для проведення вступних 

інструктажів з охорони праці та інструктажів на робочому місці з охорони 

праці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий) для працівників згідно 

штатного розкладу компанії, по видам виконуваних робіт, 

експлуатаційні для безпечної експлуатації з механізмами та наказ по 

підприємству про їх затвердження. 

Абзац 10 ст.13 Закону України «Про охорону 

праці», п.4.3.1, п. 4.3.9, п. 5.5. НПАОП 0.00-

4.15-98 

10. 
Рекомендації по заповненню журналу реєстрації інструкцій з охорони праці на 
підприємстві (посадових, по видам робіт, експлуатаційних). 

П.5.1, 5.3 НПАОП 0.00-4.15-98 

11. 
Рекомендації по заповненню журналу видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві. 

П.5.1, 5.3 НПАОП 0.00-4.15-98 

 

12. 

Розробка для затвердження переліку професій та посад працівників, які 

звільняються від повторного інструктажу, переліку посадових осіб і 

спеціалістів, навчання яких з питань охорони праці проводиться у навчальних 

закладах, перелік посадових осіб і спеціалістів, навчання яких з питань охорони 

праці проводиться на підприємстві, переліку професій та видів робіт, де є 
потреба у професійному доборі, план-графіку навчання з питань охорони праці. 

П.6.11. «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці» НПАОП 0.00-4.12- 05 

13. 
Рекомендації по заповненню журналу реєстрації вступного інструктажу з питань 

охорони праці та оформлення записів про проведення вступного 
інструктажу з охорони праці. 

П. 6.10 «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці» НПАОП 0.00-4.12- 05. 

14. 
Рекомендації по заповненню журналу реєстрації інструктажів з питань 

охорони праці на робочому місці та оформлення запису про проведення 

первинного, періодичного інструктажу на робочому місці. 

П. 6.10 «Типове положення про порядок 
проведення навчанняі перевірки знань з питань 

охорони праці» НПАОП 0.00-4.12- 05. 

15. 
Розробка для затвердження переліку професій, які повинні проходити стажування, 

та програми і тривалість стажування для конкретних професій 
наказом по підприємству. 

П. 7.6. «Типове положення про порядок 
проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці» 

НПАОП 0.00-4.12- 05. 

16. 
Розробка для затвердження переліку робіт з підвищеною небезпекою, переліку 
професій, які виконують роботи з підвищеною небезпекою. 

Наказ Держгірпромнагляду №15 від 26.01.05г. 
НПАОП 0.00- 
8.24-05. 

 
17. 

Розробка для затвердження «Положення про порядок забезпеченняпрацівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту», особистої картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗдля 
працівників. 

«Положення про порядок забезпечення 

працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту» НПАОП 0.00-4.01-08, ст. 8 Закону 

України «Про охорону праці», ст. 163 КЗпПУ 

18. 
Розробка для затвердження наказу про затвердження «Положення 

про організацію попереднього і періодичних медичних оглядів» та «Положення про 
організацію попереднього і періодичних медичних оглядів». 

Ст.17 Закону України «Про охорону праці» 

19. 
Рекомендації по заповненню Журналу реєстрації осіб, що потерпіли від 

нещасних випадків на виробництві. 

П. 18 Порядку проведення розслідування та 

ведення обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на 
виробництві. 



 
20. 

Рекомендації щодо переліку осіб, які повинні пройти навчання та перевірку знань 

з охорони праці працівників Замовника (Навчання відповідальної особи за охорону 

праці, пожежну безпеку, електробезпеку та проведення відповідних 

інструктажів по курсу «Загальні питання з охорони праці», «Пожежно- 

технічний мінімум», «Група допуску з електробезпеки» тощо). 

«Типове положення про порядок проведення 
навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» 

 

21. 

Розробка для затвердження інструкцій з пожежної безпеки (інструкції з 

пожежної безпеки про заходи пожежної безпеки для службових приміщень 

(офісів);інструкції з пожежної безпеки про заходи пожежної безпеки для 

виробничих приміщень;інструкції з пожежної безпеки про забезпечення 

протипожежного режиму та ін.), які затверджуються наказом по 
підприємству. 

П.2.3. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної 
безпеки в 

Україні, ст. 20 Кодексу цивільного захисту 

України. 

22. 
Рекомендації по заповненню журналу реєстрації інструктажів з питань 
пожежної безпеки. 

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки 
в Україні, ст. 
20 Кодексу цивільного захисту України. 

 

Розробка пакету документів, вказаних в пунктах 1-22, становить 
8000 грн для підприємства з середньою чисельністю працівників. 

Ми гарантуємо високу якість послуг і оперативність! 

 

Оберіть пакет обов’язкових документів, вигідний для Вас саме зараз: 
 

Найменування Пакет 

MINI 

Пакет   

OPTI 

Пакет 

МАXI 

Пакет обов’язкових документів документів з охорони праці, 

електробезпеки та пожежної безпеки для підприємства з штатною 

кількістю 20 чоловік (22 найменувань). 

+ + + 

Комплект обов’язкових журналів з охорони праці. + + + 
Місяць консультацій з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки 

8/5. 
+ + + 

Рекомендація заповнення журналів інструктажів у відповідності до 

штатного розкладу компанії. 
 + + 

Проведення виїзного інструктажу працівникам підприємства (в межах м. 

Київ та Київської області). 
 + + 

Проведення спрощеного Аудиту з ОП підприємства з виїздом.   + + 
Проведення практичного Тренінгу з долікарської допомоги (проводить 

медпрацівник з демонстрацією прийомів на навчальному манекені) – 

група до 10 осіб. 

  + 

Навчання керівника підприємства по 3-м напрямкам: загальні  питання  з 

охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки. 
  + 

Розробка плану евакуації на орендоване приміщення.   + 
 7990 

грн 
12990 

грн 
17990  

грн 

 

В результаті Ви отримуєте зрозумілу систему процерур і повністю готову до роботи 

документацію з охорони праці на підприємстві, а не просто папку з бумагою. Комплексна 

розробка документація з охорони праці на тривалий період вирішить проблеми з перевірками 

держорганів.  

ЧИМ МИ МОЖЕМО БУТИ ВАМ КОРИСНІ 

№ Найменування послуги 
Строк 

виконання 

Одиниця 

виміру 

Вартість 

(грн) 

1.  Консультація по телефону миттєво послуга 
Подарунок 

 

2.  
Виїздна консультація з питань охорони праці, пожежної безпеки, 

електробезпеки на об̓єкті Замовника 
миттєво послуга 990 

3.  
Виїзна консультація з питань охорони праці, пожежної безпеки, 

електробезпеки 
1 р. д. послуга 690 

4.  
Загальні питання з охорони праці. (Законодавство України “Про 

охорону праці”) 
до 7 р. д. особа 790 

5.  
Навчання з електробезпеки на II-V групу  
(ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПКЕЕ, ПУЕ)                          

до 7 р. д. особа 
890 

 

6.  
Навчання з питань пожежної безпеки (ПБ) та пожежно-технічного 

мінімуму (ПТМ) 
до 7 р. д. особа 690 

https://nvkvector.com/okhorona-pratsi/navchannya-z-elektrobezpeky/


7.  
Навчання з НПАОП 0.00-1.71-13  «Правила охорони праці під час 

роботи з інструментом та пристроями»  
до 7 р. д. особа 790 

8.  
Навчання з НПАОП 0.00-1.15-07  «Правила охорони праці під час 

виконання робіт на висоті»              
до 7 р. д. особа 

790 

9.  
Навчання з НПАОП 0.00-1.62-12  «Правила охорони праці на 

автомобільному транспорті»  
до 7 р. д. особа 

790 

10.  
Навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 

експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
до 7 р. д. особа 

790 

11.  
Навчання з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 

газопостачання України» (ДБН В.2.5-20-2001) 
до 7 р. д. особа 

790 

12.  
Навчання з НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної 

експлуатації ліфтів» 
до 7 р. д. особа 

790 

13.  

Навчання з НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки 

праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-

2-2009)» 

до 7 р. д. особа 

790 

14.  

Навчання з НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 

експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 

відповідного обладнання» 

до 7 р. д. особа 

790 

15.  
Навчання з НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 

вантажно-розвантажувальних робіт» 
до 7 р. д. особа 

790 

16.  
Навчання з НПАОП 00.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час 

експлуатації навантажувачів»  
до 7 р. д. особа 

790 

17.  

Навчання з НПАОП 51.0-1.03.96  «Правила охорони праці при 

експлуатації баз, складів і сховищ, виконання вантажно-

розвантажувальних робіт на об`єктах оптової торгівлі»  

до 7 р. д. особа 

790 

18.  
Навчання по необхідній для Замовника індивідуальній програмі 

по іншому НПАОП 
до 7 р. д. особа 

790 

19.  

Допуски до роботи (відповідно до НПАОП). Навчання безпечним 

методам та прийомам виконання робіт: 

 в шурфах, траншеях, колодязях, котлованах, бункерах, камерах, 

колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, 

трубопроводах) 

 зварювальником 

 інструментом та пристроями 

 машиністом мостових кранів 

 машиністом автомобільного крану 

 стропальником 

 оператором котельні 

до 7 р. д. особа 

790 

20.  

Професійне навчання. Перепідготовка, підвищення кваліфікації: 

 водій автонавантажувача  

 зварювальник 

 оператор котельні 

 стропальник 

 акумуляторник 

 верхолаз-висотник 

 оператор посудин, що працюють під тиском 

від 10 р. д. особа 2090 

21.  

Послуги з отримання Декларації відповідності матеріально-технічної 

бази вимогам законодавства з питань охорони праці відповідно 

Постанови Кабміну № 1107 від 26.10.2011 р. 

 

 

від 10 р. д. договірна 12090 

22.  

Послуги з отримання Декларації відповідності матеріально-технічної 

бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки Постанови 

Кабміну України № 440 від 05.06.2013 р. 

від 10 р. д. договірна 4090 

23.  

Навчання з надання домедичної допомоги потерпілим в результаті 

нещасного випадку на виробництві із використанням манекену 

(відповідно до рекомендації Європейської ради з реанімації та 

вимоги наказу МОЗ України від 16.06.14 р. № 398, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  07.07.14 р. «Про 

затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при 

невідкладних станах») – начитка тривалістю 2 години для групи з 10 

чоловік 

від 5 р. д. група осіб 4090 

24.  
Послуги з вимірювання опору ізоляції, повного опору петлі фаза-

нуль, опору заземлення електрообладнання та електроустановок 
від 5 р. д. посл від 990 



25.  Атестація робочих місць (за умовами праці) від 10 р. д. 
робоче 

місце 
2990 

26.  
Аудит умов і стану охорони праці на відповідність вимогам 

законодавчих та нормативних документів 
від 3 р. д. 

суб’єкт/о

б’єкт 
від 4990 

27.  Аутсорсинг з охорони праці договірний 
суб’єкт/о

б’єкт 

від 7990 за 

місяць 

28.  Допомога у виконанні Приписів наглядових органів від 3 р. д. договірна договірна 

29.  

Отримання дозволу на виконання робіт підвищенної небезпеки та на 

експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної 

небезпеки. 

від 15 р. д. 
суб’єкт/о

б’єкт 
від 19900 

30.  Паспортизація машин, механізмів та устаткування від 15 р. д. об’єкт від 4990 

31.  
Подовження граничного строку експлуатації машин, механізмів та 

устаткування 
від 15 р. д. об’єкт від 4990 

32.  
Проведення експертного обстеження. Написання експертних 

висновків 
до 5 р. д. шт від 9990 

33.  Технічне (експертне) обстеження та паспортизація будівель і споруд від 3 р. д. об’єкт від 6990 

34.  Розробка планів евакуації при пожежі (пластик формату А3) до 5 р. д. шт від 490 

35.  Організація медоглядів від 3 р. д. шт 590 

36.  Розслідування (участь у розслідуванні) нещасних випадків від 5 р. д. 
постражд

ала особа 
від 7990 

37.  Супровід перевірок з ОП, ПБ, ЕБ від 3 р. д. договірна від 7990 

Рекомендований комплект Журналів  з охорони праці для Вашого підприємства 

38.  
Журнал реєстрації перевірок, прошнурований, 

пронумерований 
від 3 р. д. шт 50 

39.  
Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних 
випадків на виробництві, прошнурований, пронумерований 

від 3 р. д. шт 50 

40.  
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 

праці,прошнурований, пронумерований 
від 3 р. д. шт 50 

41.  
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці, прошнурований, пронумерований 
від 3 р. д. шт 50 

42.  
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, 

прошнурований, пронумерований 
від 3 р. д. шт 50 

43.  
Журнал обліку вогнегасників на об’єкті, прошнурований, 

пронумерований 
від 3 р. д. шт 50 

44.  
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві, 

прошнурований, пронумерований 
від 3 р. д. шт 50 

45.  
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, 

прошнурований, пронумерований 
від 3 р. д. шт 50 

46.  
Розробка пакету документів з охорони праці, ПБ, ЕБ  для 

підприємства з середньою чисельністю працівників  
від 6 р. д. послуга від 7990 

 

Ціни вказано при замовленні від 10 позицій навчання. 

Зверніть увагу, що саме Роботодавець несе відповідальність за порушення вимог 

законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці у вигляді штрафу від ста 

до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк 

до двох років, або обмеженням волі на той самий строк (ст. 271 Кримінального кодексу 

України)..  

Пам'ятайте, згідно статті 68 Конституції України, незнання законів не звільняє Вас від 

юридичної відповідальності  
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