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Керівнику закладу, установи
Комерційна пропозиція щодо навчання
з радіаційної безпеки працівників
медичних закладів та промислових
підприємств на 2020р.
ТОВ «Радіологічний Центр «СТАКС» здійснює навчання з спеціальних правил радіаційної
безпеки фахівців та керівників підприємств, організацій та установ для роботи з джерелами
іонізуючого випромінювання, у т.ч. ЛПУ.
Навчання фахівців з радіаційної безпеки здійснюється за програмами що узгоджені Державною
інспекцією ядерного регулювання України (лист-узгодження № 21-18/907 від 06.02.14р. та 12.2016р.)
та Міністерством охорони здоров’я України (лист-узгодження № 7.03-483 від 09.08.07р.).
ТОВ «РЦ «СТАКС» зареєстроване в системі ProZorro (послуги, за кодом CPV ДК 021:2015 – 805100002 Послуги з професійної підготовки спеціалістів).
Вартість навчання одного фахівця (у т.ч. перевірка знань з видачею протоколу перевірки знань)
у 2019 р. складатиме:
• фахівці та керівники промислових підприємств та організацій що здійснюють діяльність з ДІВ з
питань радіаційної безпеки, та дозиметричний контроль (у т.ч. членів постійно діючих комісій з
перевірки знань) – 1700 грн. (одна тисяча сімсот гривень 00 копійок, ПДВ не передбачений);
• радіаційний захист та безпека при променевій діагностиці та терапії (для керівників ЛПУ,
рентгенологів, радіологів, стоматологів, хірургів та інших фахівців, що самостійно виконують
рентгено-радіологічні дослідження, терапію, фахівців з охорони праці, у т.ч. членів комісії з
перевірки знань) – 1600 грн. (одна тисяча шістсот гривень 00 копійок, ПДВ не передбачений).
У разі відсутності на підприємстві постійно діючої комісії з перевірки знань з РБ, вартість
окремої перевірки знань у 2020 році складатиме 550грн. (п’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок, ПДВ не
передбачений)
При формуванні Замовниками територіальної навчальної групи (не менше 20 чоловік) та
надання приміщення для проведення занять можливий виїзд фахівців учбового центру на базу
Замовника. Проведення навчання на базі «Замовника» здійснюється за умови 100% передоплата
послуги.
ТОВ «РЦ «СТАКС» є платником єдиного податку за ставкою 5%.
Для виконання робіт за вищевказаними напрямками необхідно надати заявку за телефоном:
(0629) 58-24-01 (т.ф), 58-24-28, 066-412-44-48, 067-855-12-74, 096-539-51-03 або на
E-mail: staksumv@ukr.net. Додаткова інформація на сайті: www staks.com.ua.
Просимо зауважити, що з 01.01.2016р. навчання з питань радіаційної безпеки при роботі з
джерелами іонізуючого випромінювання (у т.ч. у лікувальних закладах) здійснюється згідно до наказу
Державної інспекції ядерного регулювання України від 02.10.2014р. № 143 «Про затвердження
Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових
осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії» (обов’язкове
періодичне навчання з радіаційної безпеки та перевірку знань проходить весь персонал категорії
«А» лікувальних закладів, а також відповідальні за радіаційну безпеку, радіаційний контроль,
члени постійно діючих комісій з перевірки знань, та інші відповідальні посадові особи).

З повагою,
Заступник генерального директора
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