
Увага! 

 
Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один 

раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з пожежної безпеки. 

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною 

небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-

технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною 

небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних 

нормативних актів з пожежної безпеки. 

 

Порядок затвердження програм навчання та інструктажів з питань 

пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затверджено 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.12.2019 № 1021 та 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 за № 108/34391. 

 

Відповідно до статті 40 Кодексу цивільного захисту України та Порядку 

здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 Державна служба 

України з надзвичайних ситуацій погодила розроблені державним 

підприємством «Головний навчально-методичний центр Держпраці» (далі – ДП 

«ГНМЦ») програми навчання з питань пожежної безпеки, а саме: 

 

- Програму навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб 

підприємств, установ та організацій, тривалість навчання 16 годин; 

- Програму спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) для 

працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною 

небезпекою, тривалість навчання 16 годин. 

 

Лист-погодження програм навчання з питань пожежної безпеки 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 26-8650/261-1 від 

12.06.2020, розміщено на сайті ДП «ГНМЦ». 

 

ДП «ГНМЦ» внесено до Переліку підприємств, установ та організацій 

України, які проводять навчання з питань пожежної безпеки (відповідна 

інформація розміщена на офіційному вебсайті Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій). 

 

Заявки на навчання просимо надсилати на бланку підприємства за 

формою, що додається, на адресу: м. Київ, вул. Вавілових, 10-А,                          

e-mail: dogovor@gnmc.kiev.ua.  

Телефон кошторисно-договірного відділу: (044) 467-22-64; (044) 453-96-

92; 067-413-08-12.  

Телефон для довідок: (044) 453-75-98;  067-413-08-14. 
 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125403.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130444.html
https://www.dsns.gov.ua/files/2020/3/3/navch/perelik_nav_03_2020.pdf
mailto:dogovor@gnmc.kiev.ua


Заявка на навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб 

підприємств, установ та організацій 

або 

Заявка на спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум)  

для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною 

небезпекою 

 

 

Пам’ятайте! Якісне навчання - це інвестиції в успішне та безпечне 

майбутнє. 

 

№ Прізвище, ім'я  та по 
батькові 

Місце роботи, посада Конт. тел.,е-mail Примітка 

     


