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УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР  
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства 

Укрцентркадриліс 
08150 м. Боярка Київської обл., вул. Лісодослідна 2 , 

код  підприємства 04600760 тел ( 04598 ) 35-988, факс ( 04598 ) 35-879 
http:// kadrlis.com.ua, E-mail: kadrlis@ukr.net 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Начальнику Київського обласного та по м. 

Києву управління лісового та мисливського 

господарства, начальникам обласних 

управлінь лісового та мисливського 

господарства, директорам підприємств 
 

В Укрцентркадриліс проводиться набір слухачів для дистанційного навчання з 

охорони праці та пожежної безпеки за напрямами: 

1. Мисливствознавці (державного та приватного господарювання). 

2. Єгері (державного та приватного господарювання). 

3. Керівники підприємств приватного господарювання та їх заступники, які надають 

послуги в лісовому господарстві в сфері лісозаготівлі та переробки деревини. 

Заняття плануються у міру комплектування навчальних груп. 

Слухачі повинні мати доступ до Інтернету, володіти сучасними інформаційними та 

телекомунікаційними технологіями (Інтернет, електронна пошта) на рівні користувача. 

Порядок організації навчання: 

1. Слухач курсів оформляє в електронному вигляді заявку за посиланням 

https://forms.gle/qbf4CtaR7GYUYjtK7. 

2. Після формування групи, слухач отримує по електронній пошті рахунок на оплату 

навчання, інформацію для входу в навчальну систему «УКРЦЕНТРКАДРИЛІС» та 

інструкцію щодо його подальших дій. 

3. Слухачі отримують необхідну інформацію за тими розділами, за якими їм 

необхідно підвищити рівень знань. 

4. Слухачі проходять підсумкове тестування після самостійного вивчення надісланих 

матеріалів. 

5. Слухачі, які успішно освоїли програму і підтвердили це підсумковим тестуванням, 

отримують посвідчення. Посвідчення відправляється поштою післяплатою за вказаною в 

заявці адресою. 

6. Слухачі, які не підтвердили знання за наданими їм матеріалами, проходять етап 

навчання ще раз без додаткової оплати і підтверджують свої знання підсумковим 

тестуванням. 

7. Під час навчання слухачі мають можливість отримати індивідуальні консультації, 

підтримувати зв'язок з викладачами за допомогою всіх можливих засобів зв’язку. 

Додаткова інформація за телефонами: 

• (093)7673505 - Римаренко Юрій Петрович 

• (067)3105736 - Гільперт Віталій Вікторович 

• (063)1422214 - Романенко Віталій Анатолійович 
 

 

Директор          С.П. Ірклієнко 

___від 20.05.2020______ № ___74______________ 
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