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іатеріальн{/-технічної бази роботодавця 

2тва з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Найменування: Приватне підприємство “Чернігівський центр охорони 
праці”
Місце державної реєстрації: Виконавчий комітет Чернігівської міської ради 
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 582957 
від 12.07.2010 р. номер запису в єдиному державному реєстрі № 
10641020000007560 (додаток 5).
Код ЄДРПОУ: 37198834,
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 74.14.0 - консультування з питань 
комерційної діяльності та управління; 74.87.0 - надання інших комерційних 
послуг (додаток 6).
Прізвище, ім’я та по батькові керівника: Алійник Олександр
Олександрович
Номер телефону (0462) 970-601, 050419 1581 
Телефаксу: немає
Адреса електронної пошти: ге^іопсепігор я икг.пеі;
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 14020, м. Чернігів, 
вул. Східна, 10; м. Чернігів, вул. Шевченка,5; м. Чернігів, вул. 
Святомиколаївська, 23.
Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди: договір страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами 26.03.2012 року № 002-300520 укладений із 
страховою компанією “Брокбізнес”

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

1. Навчання з питань охорони праці працівників (п.8. Переліку видів 
робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки Додатку 6 до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки);
кількість слухачів: передбачається до 500 слухачів на рік, при одночасному 
навчанні до 20 слухачів в м. Чернігові та до 20 слухачів під час виїзних 
навчань в районах області;
робочі місця, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, відсутні;
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приміщення для проведення навчання до 50 слухачів, орендовані згідно 
договору з Федерацією профспілкових організацій області від 20 січня 2012 
року № 1/12 за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 5, відповідають 
санітарним нормам, вимогам пожежної безпеки та безпеки праці; 
виробничі об'єкти (цехи, дільниці, структурні підрозділи) відсутні.
Інші відомості:
Директор: Алійник Олександр Олександрович пройшов навчання як 
керівник навчального закладу у ДП “ПНМЦ Держгірпромнагляду України”, 
посвідчення №252-11-1, протокол від 12.08.11 р. №252-11 та як посадова 
особа у ДП “Чернігівський ЕТЦ” (посвідчення № 2641/265/10, протокол № 
326 від 30.07.2010р., посвідчення №26413/94/11 IV групи з електробезпеки 
від 07.11.11р., видане ДП “Чернігівський ЕТЦ”).
Інформація про викладацький склад наведена у додатку №1.
Служба охорони праці створена на підставі відповідного наказу від 16 
вересня 2011 року №25 в особі інженера з охорони праці Тюпіна Олега 
Миколайовича (посвідчення № 127/2011 про проходження навчання
спеціалістів служби охорони праці видане НМЦ ФПО Чернігівської області, 
протокол № 6 від 16.09.2011 р., та посвідчення №28788/427/11 IV групи з 
електробезпеки від 07.11.11р. видане ДП “Чернігівський ЕТЦ”).
Розроблені та затверджені 14 інструкцій з охорони праці за професіями та 
видами робіт, програма вступного інструктажу та перелік питань первинного 
інструктажу на робочому місці.
Працівники підприємства проходять навчання та інструктажі з питань 
охорони праці у встановлені строки. Наказом затверджений перелік осіб, 
звільнених від проходження інструктажу на робочому місці.
Перелік наявних нормативно-правових актів наведений у додатку №2.
Наявна матеріально-технічна база наведена у додатку №3.
Наявне навчально-методичне забезпечення наведена у додатку №4.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держгірпромнагляду

Алійник О.О.

М.П.
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