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Додаток 8 до Порядку видачі 
Дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатацію(застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки

Декларація
відповідальності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки 
Відомості про роботодавця

Підприємство Державне підприємство Учбово-Курсовий Комбінат корпорації 
„Укрбуд”
14000 м. Чернігів, пров. Коцюбинського 4/5
ІПН 142394325267 платник податку на загальних підставах (довідка ДПІ № ) ЄДРПОУ 
14239437. КВЕД 80.42.0 Освіта дорослих та інші види освіти.
ВО директора Бородуха О.В.
Т./ф. (04622) 4-03-11.
Місце проведення навчання професій м. Чернігів пров. Коцюбинського 4/5

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПрАТ ..Страхове товариство ..Гарантія” договір №14-29-38\25\12 Строк дії договору 
ООгодин ООхвилин 25 лютого 2012. по 24 годин 00 хвилин 2013р.
Я. Бородуха Олександр Володимирович -  цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам з питань охорони праці під час 
проведення навчання слухачів.
Інші відомості:

Особи вілпові дальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки:

Бородуха Олександр Володимирович -  виконуючий обов’язки директора ДП УКК 
корпорації ..Укрбуд” (пройшов перевірку знань з питань охорони праці для посадових осіб 
(ДП „Чернігівський обласний учбово-курсовий комбінат” Чернігівської міської ради); 
правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-1.01- 
07(ЕТЦ): навчання з питань пожежної безпеки (Чернігівська обласна організація 
добровільного пожежного товариства України); навчання з електробезпеки ЕТШ.

Євтушенко Василь Іванович -  замісник директора з господарських питань 
відповідальний за газове господарство (Посвідчення про прохбдження навчання з 

Правил безпеки систем газопостачання України (НПАОП 0.001.20-980, ДБН 2.5-20-2001. 
ГОСТ 14202-69, ДСТУ БВ.2.5-29:2006р. )). відповідальний за електрогосподарство 
(нявчання з електробезпеки ЕТШ. правил будови і безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, (пройшов навчання з питань охорони праці для посадових 
осіб ЕТШ.

енський Максим Михайлович- майстер виробничого навчання, виконуючий
жби охорони праці (пройшов навчання з питань охорони праці для посадових

ізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господадювання у територіальному 
органі Держпромгірнагляду 2012р. № / л .  ? 2{ /. / /Л і}-7>2012р

Територіальне управління


