
Повідомляємо, 

що 20-22 квітня,  10.00 ─ 16.00  видавничий дім «МЕДІА-ПРО», 

журнал «Охорона праці і пожежна безпека» спільно з Федерацією професійних 

спілок України, за підтримки ДСНС України, Держпраці України, Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України будуть проводити загальнодержавний захід — 

Національний тур-марафон «Безпека праці–2016» у м.Києві, який відбудеться з 

нагоди Всесвітнього дня охорони праці, 

Усі заходи безкоштовні! 

Необхідна попередня реєстрація на сайті! 

Усі учасники отримають СЕРТИФІКАТ! 

З питань, що виникають: (044) 568-51-38, 507-22-27 

 Контактні особи: Ірина Пилипенко, Єлизавета Данильчук 

marketing@mediapro.com.ua pr1@mediapro.com.ua Все про марафон «БЕЗПЕКА 

ПРАЦІ» - www.oppb.com.ua/security_work 

 

ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА 

 

20 квітня  

Практичний семінар «Реформування системи охорони праці в Україні» 

 

10:00 – 10:15 

Система охорони праці в Україні: реформи назріли 

Сергій Пономарьов, головний редактор журналу, модератор семінару 

 

10:15 – 11:05 

Гармонізація національної нормативної бази охорони праці зі стандартами Євросоюзу  

Юрій Грицай,начальник відділу охорони праці Фірми «Т. М. М. – ТОВ» (Київ), член 

робочої групи Держпраці України з реформування нормативної бази  

 

11:05 – 11:40 

Нові засади навчання з питань охорони праці 

Олександр Марчук, директор учбово-консультативного центру «Профітех» 

 

11:40 – 12:15 



Порядок формування розділу «Охорона праці» колективного договору підприємства 

Анатолій Стовбун, доцент кафедри водогосподарських систем і охорони праці 

Державного інституту управління та економіки водних ресурсів, член редколегії 

журналу «Охорона праці і пожежна безпека»   

 

12:15 – 12:45 

Нові засади співпраці підприємств з Фондом соцстрахування від нещасних випадків на 

підприємстві та профзахворювань України 

Павло Спесівцев, начальник відділення Фонду соціального страхуваня від нещасних 

випадків на виробництві та профзахворювань України у Броварському районі Київської 

обл.  

 

12:45 – 13:25 

Інноваційні рішення в засобах індивідуального захисту працівників  

Сергій Пугін, заступник директора компанії «Восток-сервіс Україна» 

 

13:25 – 14:20 

Організація та проведення інструктажів з охорони праці 

Дмитро Охримчук, провідний інструктор учбового центру ПАТ «Миколаївобленерго» 

 

14:10 – 15:00 

Організація системи охорони праці на підприємстві за міжнародними стандартами 

Ірина Шевчук, начальник відділу охорони праці компанії «ПепсіКо-Україна»  

 

15:15 – 16:00 

Типові помилки при наданні домедичної допомоги постраждалим від виробничої аварії 

(тренінг) 

Павло Пермяков, Андрій Ржевський, фахівці Київського міського центру екстреної 

медичної допомоги Служби медицини катастроф  

 

21 квітня                      

Круглий стіл «Як подолати кризу в системі охорони праці» 

Учасники: 

1. Микола Радіонов, заступник директора департаменту Держпраці України (за 

згодою) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Анатолій Стовбун, доцент кафедри водогосподарських систем і охорони праці 

Державного інституту управління та економіки водних ресурсів, член редколегії 

журналу «Охорона праці і пожежна безпека» 



 

3. Юрій Андрієвський, керівник департаменту охорони праці Федерації профспілок 

України, член редколегії журналу «Охорона праці і пожежна безпека» 

 

4. Ігор Вербицький, заступник начальника управління охорони праці, технічного нагляду 

та пожежної безпеки компанії «Укртрансгаз»  

 

5. Сергій Пономарьов, головний редактор журналу «Охорона праці і пожежна безпека» 

                                                                 

Модератор – Сергій Пономарьов                                                                                                                                                                                                                                     

 

21 квітня     

Авторський тренінг «Попередження та подолання виробничих стресів» 

 

Олена Кунгіна, психолог 

 

22 квітня  

Авторський семінар «Нові напрямки здійснення державного  нагляду в сфері 

пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту»   

 

Анатолій Рожков, експерт з пожежної та техногенної безпеки,  

член громадської ради ДСНС України, член редколегії журналу «Охорона праці і 

пожежна безпека» 

 

10:00 – 10:10 

Вступне слово 

Сергій Пономарьов, головний редактор журналу «Охорона праці і пожежна безпека», 

модератор семінару 

 

10:10 – 11:10 

Концепція управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру. Перспективи впровадження ризико-орієнтовних підходів в 

процесі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки, цивільного захисту 

 

11:10 –11:40 

Методика оцінки ступеню ризику 

 



11:40 – 13:20  

Новий порядок проведення перевірок органами державного нагляду (контролю) у сфері 

пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту. Підготовка підприємств до таких 

перевірок 

 

13:20 – 13:45 

Відповіді на запитання слухачів семінару  

 

13:45 – 16:00 

Тренінг «Практичні способи підвищення ефективності використання засобів 

індивідуального захисту працівників»                                 

 

Степан Михайленко, бізнес-маркетолог компанії «3М Україна», 

Максим Шостак, регіональний представник компанії «3М Україна» 

14:30 – 14:35 

Вступне слово 

Сергій Пономарьов, головний редактор журналу «Охорона праці і пожежна безпека», 

модератор семінару 

14:35 – 15:10 

Підвищення ефективності роботи засобів захисту органів дихання (методи перевірки 

прилягання, фіт-тестування) 

 

15:10 – 15:35 

Підвищення ефективності роботи засобів захисту органу зору (правильний підбір та 

експлуатація) 

 

15:35 – 16:00 

Підвищення ефективності роботи засобів захисту органу слуху (помилки використання; 

тестування засобів) 

__________ 

* В Програмі можливі уточнення 

З питань, що виникають: 

(044) 568-51-38, 507-22-27  

Контактні особи: Ірина Пилипенко, Єлизавета Данильчук 

marketing@mediapro.com.ua 

pr1@mediapro.com.ua 

Все про марафон «БЕЗПЕКА ПРАЦІ» - www.oppb.com.ua/security_work 

mailto:marketing@mediapro.com.ua
mailto:pr1@mediapro.com.ua
http://www.oppb.com.ua/security_work

