
Додаток 8
до Порядку Порядку видачі дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця

Підприємство “Навчально-методичний центр” Федерації профспілкових орган ізац ій  
Чернігівської області. 14027. м. Чернігів, вул. Шевченка, 105а

ІПН 026634125265 Платник податку на загальних підставах (Додаток 1). ЄДРПОУ 02663414 
(Додаток 2). КВЕД 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. (Додаток З')

директор Осадча Тетяна Василівна 
а  т./ф. 0 (4622) 3-34-52. оШсе@пшс.сп.иа

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я 
та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: 
прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Чернігів, вул. Шевченка. 105а 
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування), машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

ЧОУ ПрАТ “Українська пожежно-страхова компанія”. Строк дії з 00 годин 00 хвилин «02» 
березня 2018 року до 24 годин 00 хвилин «01» березня 2019 року. Договір №43 від «01» березня 2018 
року.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці......................... ................

Я, Осадча Тетяна Василівна
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів).

(дата проведення аудиту)



. 11 її» 11, накази по підприємству:
М̂ -М від 18.07.2006 року “Про затвердження “Положення про систему управління 

пчоромоіо праці, “Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони 
праці”. "‘Положення про службу охорони праці на підприємстві”

№69 від 04.10.2006 року “Про призначення виконуючого функції служби охорони
праці”

№72 від 20.10.2006 року “Про затвердження інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємстві”

№38 від 03.04.2007 року “Про призначення відповідальної осіб за стан охорони праці в 
підрозділах”

Особи, відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки:

Осадча Тетяна Василівна —  директор підприємства “НМЦ” профспілок (пройшла 
р. навчання і виявила потрібні знання в обсязі типового тематичного плану і програми навчання 
ч" посадових осіб і фахівців з питань охорони праці у відповідності до НПАОП 0.00-4.12-05 в 

ДП “Чернігівський експертно-технічний центр Держпраці”, протокол №404 від 21.10.2016 р., 
голова комісії —  Дорошенко С.В).

Пирог Анатолій Михайлович — головний інженер підприємства “НМЦ” профспілок, 
виконуючий функції служби охорони праці (пройшов навчання навчання для спеціалістів 
служб охорони праці, членів комісій з перевірки знань з охорони праці та керівників установ, 
організацій і підприємств на Підприємстві “Навчально-методичний центр” Федерації 
профспілкових організацій Чернігівської області, протокол №11 від 22.12.2016 р., голова 
комісії — Бородавко В.М.).

Прищеп Людмила Іванівна — головний адміністратор (готель) підприємства “НМЦ” 
профспілок (пройшла навчання навчання спеціалістів служб охорони праці, членів комісій з 
перевірки знань з охорони праці та керівників установ, організацій і підприємств на 
Підприємстві “Навчально-методичний центр” Федерації профспілкових організацій 
Чернігівської області, протокол №1 від 25.01.2018 р., голова комісії —  Бородавко В.М.).

Андреєва Олександра Василівна —  завідувач виробництвом (кафе) підприємства 
“НМЦ” профспілок (пройшла навчання навчання спеціалістів служб охорони праці, членів 
комісій з перевірки знань з охорони праці та керівників установ, організацій і підприємств на 
Підприємстві “Навчально-методичний центр” Федерації профспілкових організацій 
Чернігівської області, протокол №11 від 22.12.2016 р., голова комісії — Бородавко В.М.).

Копиш Віталій Андрійович —керівник Центру освіти дорослих “Перспектива” 
підприємства “НМЦ” профспілок (пройшов навчання навчання спеціалістів служб охорони 
праці, членів комісій з перевірки знань з охорони праці та керівників установ, організацій і 
підприємств на Підприємстві “Навчально-методичний центр” Федерації профспілкових 
організацій Чернігівської області, протокол №11 від 22.12.2016 р., голова комісії — 
Бородавко В.М.).

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці відповідно до вимог 
законодавства:

працівники, що залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою — 1 раз на
З місяці (останній інструктаж проведено 03.01.2018 р.)
для решти робіт — 1 раз на 6 місяців (останній інструктаж проведено 03.01.2018 р.)



,|мі и*]іт і ика навчальних приміщень:
,і\ л и і о р і ї —  10
її г.ч. обладнаний кабінет охорони праці — 1.

Матеріально-технічні засоби навчання:
комп’ютерна техніка (ноутбуки) —  7; 
мультимедійні проектори з екраном — 4; 
бездротові мікрофони —  2;
наочні посібники (діючі стенди, макети тощо) —  8;

Під час навчання використовуються відеофільми, слайдові презентації, методична 
література, наочні матеріали (аптечка, вогнегасник у розрізу та ін.).

Програмне забезпечення 
и програма навчання з охорони праці посадових осіб (40 академічних годин)

програма навчання представників профспілок з охорони праці (40 академічних годин)

програма навчання з питань охорони праці страхових експертів з охорони праці (40 
академічних годин)

Заняття проходять в лекційній формі, у вигляді практичних занять, режимі 
самопідготовки та консультацій, які надають викладачі навчального центру.

Методичне забезпечення (Додаток 5)

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчально-методичного забезпечення)

ОХ С

/(підпис)

5 2018 р.
Г і
Декларація зареєстрована у журналі Шліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці б5~ і ї ’еРРіА/у 20/^р. № 04/,  М  7 ^ / -Т )

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


