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Навчання з охорони праці та техніки безпеки (BHP)  

 

Обов'язком  роботодавця є не тільки запевнення безпечних і гігієнічних умов праці. 

Роботодавець зобов'язаний організувати навчання ВНР втупне і  періодичних, під час яких 

працівник ознайомлюється з загальними принципами охорони праці та техніки безпеки, 

питаннями трудового законодавства та небезпеками на робочому місці.  Верто зазначити якщо 

роботодавець не зорганізує навчання ВНР для кожного працівника, можуть статися  неприємні 

наслідки, де понесе повну відповідальність за невиконання своїх обов'язків ( при нещасному 

випадку). Відповідальність згідно пункту 237 Устави Кодексу Праці : 

 

 

неможливо допустити працівника до посади,  до виконання  якої не потрібно кваліфікації або 

спеціальних вмінь, а також достатнього ознайомлення правил і принципів охорони і гігієни 

праці[...] Роботодавець зобов'язаний організувати навчання ВНР  для працівника в діапазоні 

охорони і гігієні праці перед допуском  до виконання  праці  і проведення періодичних навчань 

в тому діапазоні. 

 

 

Проводимо такі навчання: 

• навчання ВНР для роботодавців 

• навчання ВНР для осіб керуючих  працівника ( Увага! Таке як для роботодавців) 

• навчання ВНР для працівників на робочіх посадах  

• навчання ВНР для працівників адміністрації та офісних 

• навчання ВНР для інших не вказаних працівників 

• навчання ВНР для працівників інженерно-технічних 

• навчання ВНР для працівників служби ВНР і осіб виконуючих задання тої служби 

-  подробиці  тільки через контакт особистий 

• навчання ВНР для учнів, практикантів, інтернів.  

 

Навчання з охорони праці та техніки безпеки (BHP) проводиться в класичній формі з 

використанням авторської платформи навчання( навчання ВНР онлайн, посилання з 

подрибицями  знаходиться по лівій стороні сайту) і з використанням відеоконференції. 

Предсталяємо можливим ( допустимий через Устав) форму навчання, які проводить наша 

компанія.  

 

Варто пам'ятати, що кожне навчання ВНР 
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належить проводити на основі приготування програм навчання. В випадку їх браку, з бажанням 

їх для Панства  приготує. Варто пам'ятати що програма навчання ВНР повинна бути 

достосована  до групи навчання і умов праці в данній фірмі ( тобто повинна бути 

індивідуалізована) - наприклад згідно з різноманіття використання хімікатів і тим подібне. Це 

також документація, яка підлягає контролю через Інспекцію Санітарно і Інспекцію Праці і може 

залишитися  хибною.  

 

Інформація на темат послуг навчань  

 

Ціна послуг встановлюється індивідуально, залежить від кількості учасників  навчання. Послуга 

навчання проводиться в узгодженому часі. В випадку питань до оголошення  просимо про 

інформацію кількості учасників і різноманіття виконання праці і також інформацію щодо вступних 

чи періодичних навчань. Дозволить нам як найкраще достосовати оголошення для вашою 

компанії. 

 

Навчання з охорони праці та техніки безпеки (BHP) - Звертайтеся тільки 

письмово. У нас немає людини, яка б щодня розмовляла українською. Будь ласка, 

зв'яжіться з нами англійською (бажано) або українською. Відвідування тільки 

за попереднім записом. 
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