
Захід проходить в рамках «XII КИЇВСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ЯРМАРКУ»

та присвячений Всесвітньому дню охорони праці.

Форум збере більше 15  спікерів та більше 100 учасників з різних регіонів України.

ПРОГРАМА
09:30–10:00 Реєстрація учасників форуму

ПАНЕЛЬ 1.
ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ: сучасний стан та перспективи

10:00–10:10 Вітальне слово ОЛЕКСАНДРА ДЗЮБА,

в.о. головного редактора журналу «Охорона праці 
і пожежна безпека»

10:10–10:30 Державна політика у сфері 
охорони праці: чого очікувати 
у 2020 році?

ІГОР ІВАНОВИЧ ШУМЕЛЮК,

заступник голови Державної служби України з питань 
праці

ЙОСИП ІВАНОВИЧ РАДЕЦЬКИЙ,

директор департаменту нагляду в промисловості 
і на об’єктах підвищеної небезпеки Державної служби 
України з питань праці

МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ РАДІОНОВ, 

заступник директора департаменту — начальник 
відділу нагляду в АПК та СКС департаменту нагляду 
в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки 
Державної служби України з питань праці

(метро Лівобережна), вхід 3-С, зал № 13

10:00 – 18:00



10:30–11:00 Як імплементація директив ЄС 
з безпеки і здоров’я на роботі вплине 
на професійну діяльність спеціалістів 
з охорони праці на рівні підприємства

АНТОНІУ САНТУШ, 

міжнародний експерт, менеджер проекту 
Європейського Союзу і Міжнародної організації праці 
(ЄС-МОП)

11:00–11:20 Як говорити про культуру безпеки 
праці ефективно. Роль профспілок 
у впровадженні кращих практик країн 
ЄС щодо запобігання економічним 
втратам шляхом ефективного 
управління професійними ризиками

ТЕТЯНА ГОРЮН, 

завідувачка відділу технічної інспекції праці 
департаменту охорони праці Федерації профспілок 
України

11:20–11:40 Порядок розслідування нещасних 
випадків на виробництві: досвід, 
коментарі, зразки складання 
документів

ВОЛОДИМИР ДРОЗД, 

начальник відділу охорони праці філії «Вільногірський 
ГМК» АТ «ОГХК», фахівець Європейського 
співтовариства з охорони праці (ESOSH), експерт 
та член редакційної колегії журналу «Охорона праці 
і пожежна безпека»

11:40–12:00 Перевірки з охорони праці-2020. 
Штрафи, відповідальність, 
практики проходження

Спікер уточнюється

12:00–12:20 КАВА-БРЕЙК

ПАНЕЛЬ 2.
РИЗИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВА

12:20–13:20 МАЙСТЕР-КЛАС: «Ризикорієнтовне 
мислення та керування ризиками 
в системах управління охороною 
здоров’я і безпекою праці»

ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ ЦОПА, 

міжнародний експерт, викладач і аудитор систем 
управління ISO, д-р техн. наук, професор МІМ-Київ, 
експерт ТОВ «НВК» ВЕКТОР»

13:20–13:40 Переваги впровадження 
ризикорієнтованого підходу 
в системному управлінні 
охороною праці

НАТАЛІЯ ДАНЬКО, 

директор ТОВ «Кволіті Юкрейн», провідний аудитор 
Quality Austria з OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 13485, 
ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001, 
тренер Quality Austria

13:40–14:00 Організація навчання з безпеки 
праці на підприємстві з урахування 
ризикорієнтованого підходу

Спікер уточнюється

14:00-14:20 Сучасні стандарти надання 
домедичної допомоги. Методи 
симуляційно-тренінгового 
навчання

ОЛЕГ КАРТАВИЙ, 

керівник Центру спеціальної підготовки, 
інструктор-викладач

ТАМАРА БІЛЬКО, 

доцент кафедри охорони праці та інженерії 
середовища НУБІП України, к.б.н., відмінник освіти

14:20–15:10 ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

ПАНЕЛЬ 3.
ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД І КЕЙСИ КРАЩИХ ПІДПРИЄМСТВ

15:10–15:30 Європейський досвід управління 
охороною праці. Реалії та 
перспективи впровадження в Україні

ОЛЬГА БОГДАНОВА, 

к. т. н. за спеціальністю «Охорона праці», 
голова правління Європейського співтовариства 
з охорони праці (ESOSH), технічний експерт Інституту 
безпеки та гігієни праці IOSH (UK); член міжнародної 
асоціації соціального забезпечення ISSA



15:30–15:50 Заходи щодо попередження 
небезпеки під час роботи на 
автомобільному транспорті. 
Вплив навчання на захист водія

ГЕННАДІЙ МАЗЕПА, 

директор ТОВ «ТВОЯ БЕЗПЕКА», майстер спорту СРСР, 
майстер спорту України, бронзовий призер першості 
СРСР, багаторазовий переможець та призер України 
в змаганнях з автомобільного спорту, член технічного 
комітету ФАУ, суддя другої категорії з автомотоспорту, 
володар рекорду України в області «Технології», 
внесений до Книги рекордів України

15:50–16:10 Лідерство та прихильність 
до питань безпеки. Впровадження 
нових стандартів з техніки безпеки та 
мотиваційних інструментів 
для дотримання правил

ВАЛЕНТИН ГАСИС, 

менеджер департаменту з ОП та ПБ, 
дирекція з видобутку вугілля ДТЕК «Енерго»

16:10–16:30 Досвід впровадження безпечних 
міжнародних практик з охорони 
праці в Україні

ОЛЕГ ТОКАР, 

директор з розвитку Європейського співтовариства 
з охорони праці (ESOSH), тренер DuPont Safety 
Resources (USA)

Досвід: Метінвест Холдінг (UA), 
«ТНК-ВР Менеджмент» (RU)

16:30–16:50 Культура безпеки на будівництві НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКСПЕРТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

АЛЬЯНС УКРАЇНИ, спікер уточнюється

16:50–17:10 Нові технології у використанні ЗІЗ 
з метою попередження ризиків 
на підприємстві

Спікер уточнюється

17:10–17:30 Запровадження Візії з охорони праці, 
промислової безпеки та охорони 
довкілля у групі «Нафтогаз»

ВІТАЛІЙ ЗАЄЦЬ, 

начальник департаменту з охорони праці, екологічної 
та промислової безпеки Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України», к. т. н. (PhD), член-кор. 
української нафтогазової академії (УНГФ) та академії 
гірничих наук України

17:30–17:50 Практика попередження ризиків 
на виробництві. Досвід Глобинського 
переробного заводу ТОВ «Астарта»

ЛЮДМИЛА АРТЮХ, 

начальник відділу охорони праці, пожежної безпеки, 
охорони навколишнього середовища Глобинського 
переробного заводу.  

На підприємстві працює 4 роки.  У 2018 р. 
ТОВ «Астарта-Київ» нагородила грамотою в номінації  
«Інженер року з охорони праці» та «Командна робота 
переробного виробництва». Є внутрішнім аудитором 
з систем менеджменту ISO 9001, ISO 22001, ISO 45001, 
ISO 5001, ISO 14001, FSSC 22000, ISO/TS 22002, 
GMP+В2.  У 2019 р. була у групі внутрішніх аудиторів 
ТОВ «Астарта-Київ» з аудиту підприємств компанії  

17:50–18:30 Проведення лотереї, закриття форуму

* В програмі можливі зміни та уточнення.

З ПИТАНЬ УЧАСТІ ЗВЕРТАЙТЕСЯ: 

менеджер Олена 

(044) 507-2227 (вн. 331); (063) 590-9754 (viber)

еmail: seminar1@mediapro.ua




