ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДП «Чернігівський ЕТЦ»
____________О.Побережний
«22» грудня 2020р.
Навчальний план на 2021 рік
1.
№
п/п
1.1

Навчання і перевірка знань посадових осіб

Найменування курсу

Строки проведення
(м.Чернігів)

Навчання і перевірка знань
з питань охорони праці:
керівників підприємств( установ і
організацій ), їх заступників, головних
спеціалістів, керівників основних
виробничих та технічних служб
підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності та
характеру виробничої діяльності, які
безпосередньо пов’язані з організацією
безпечного ведення робіт;
керівників, спеціалістів служб охорони
праці, членів комісій з перевірки знань з
питань охорони праці у працівників
підприємств, установ, організацій;
осіб, відповідальних за технічний стан і
безпечну експлуатацію об’єктів
підвищеної небезпеки підприємств,
установ і організацій

18-22 січня
08-12 лютого
01-05 березня
22-26 березня
12 - 16 квітня
26-30 квітня
17-21 травня
07-11 червня
05-09 липня
26 – 30 липня
16-20 серпня
06 -10 вересня
27-30 вересня
18-22 жовтня
08-12 листопада
29 листопада -03 грудня
20-24 грудня

Строки проведення
(виїзні групи)

у м.Ніжині
15-18 лютого
24-27 травня
09-12 серпня
13-16 вересня
01-04 листопада

2. Навчання і перевірка знань посадових осіб та осіб, відповідальних
за технічний стан і безпечну експлуатацію машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки
№ п/п

Найменування курсу

Первинне навчання

2.1

З Правил охорони праці
під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв
і відповідного обладнання

25-28 січня
29 березня – 01 квітня
24-27 травня
26-29 липня
20 - 23 вересня
01-04 листопада

2.2

З Правил охорони праці
під час виконання робіт
на висоті

01-04 лютого
05 – 08 квітня
29 червня – 02 липня
02-05 серпня
04-07 жовтня
29 листопада-02грудня

Періодичне
навчання і перевірка знань
11 січня
15 лютого
22 березня
19 квітня
11 травня
14 червня

12 липня
09 серпня
13 вересня
11 жовтня
15 листопада
13 грудня

04 лютого
08 квітня
02 липня
05 серпня
07 жовтня
02 грудня

2.3

№ п/п

2.4

2.4.1

2.5

З Правил охорони праці
під час експлуатації
обладнання,
що працюює під тиском

Найменування курсу

09-12 березня
11 – 14 травня
16 -19 серпня
22 -25 листопада

12 січня
01 лютого
01 березня
05 квітня
24 травня
29 червня

26 липня
30 серпня
27 вересня
25 жовтня
29 листопада
21 грудня

Первинне навчання

Періодичне
навчання і перевірка знань

25-29 січня
15-19 лютого
15-19 березня
19 -23 квітня
24-28 травня
22-25 червня
19-23 липня
09-13 серпня
13-17 вересня
25-29 жовтня
15-19 листопада
13-17 грудня

18 січня
08, 22 лютого
15, 29 березня
12, 26 квітня
17, 31 травня
07, 22 червня
05, 19 липня
02, 16 серпня
06, 20 вересня
04, 18 жовтня
08, 22 листопада
06, 20 грудня

З електробезпеки

З електробезпеки у м.Ніжин

З Правил безпеки
систем газозопостачання,
ДБН В.2.5-20-2001
«Газопостачання»

01-04 березня
09-12 серпня
27 – 30 вересня

02 лютого
11 березня
12 травня
15 червня

03 серпня
12 жовтня
01грудня

21 січня
18 лютого
18 березня
22 квітня
20 травня
17 червня

22 липня
19 серпня
23 вересня
21 жовтня
18 листопада
16 грудня

3. Навчання з Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, навантажувачів, аміачних
холодильних установок та інших нормативно-правових актів з охорони праці проводиться згідно
заявок та в міру комплектування груп.
4. На прохання замовника можливе навчання і перевірка знань з інших напрямків (безпечному
веденню робіт підвищеної небезпеки тощо). Вартість - згідно кошторису.
5. Заявки на навчання за запропонованою формою необхідно направити:
14026 м.Чернігів, вул. Красносільського, 89, ДП «Чернігівський ЕТЦ» ,
тел. (0462) 617-222, моб.тел. (050) 4650937; (050) 4651192;
ел. адреса: nmc@chetc.org.ua.
ЗАЯВКА
на навчання у ДП «Чернігівський ЕТЦ»
від __________________________________________________________________________________
(найменування, поштова адреса підприємства-замовника (організації, установи), контактний телефон)
№ п/п

Найменуваня курсу (професії)

Строки проведення
занять

Кількість слухачів

Підпис посадової особи ________________
6. Рахунки на послуги з навчання можна отримати за тел./ф. (0462) 618-222, (050) 465 84 00,
ел. адреса: 618222@ukr.net

