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Відомості про роботодавця:
Комунальне підприємство «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради».
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 49054, м. Дніпро, проспект Олександра Поля. 48В,
ЄДРПОУ: 03363192_______
______________ директор Шеремет Сергій Миколайович_______________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. (0562)31-28-62.(050)489-07-17, ел.адреса: kpnkkdorl7@ukr.net___________________
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;

49054, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Олексанра Поля, 48В,
53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, вул. Шевченка,132;
51400, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул.Соборна, 81-А, телефон(050)489-07-15
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
Страхова група
«ОБЕРІГ».________________________________________________________
(найменування страхової компанії,

Строк дії страхового полісу- до 15 жовтня 2019р. №1 1-000134

від 12 жовтня 2018 року.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:________не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Шеремет Сергій Миколайович,__________________________________________________
(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

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість

робочих місць: штатних

працівників - 13. у т.ч .________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому ЧИЛІ тих,

викладачів - 2. зайнятих викладацькою роботою за суміцниством із числа штатних
педагогічних працівників - 11. сумісників - 15___________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель - 3, навчальних класів -9 у т.ч у м. Дніпрі будівля-1. навчальних класів-4;
будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

у м. Нікополі будівля-1, навчальних класів -3; у м. Павлограді будівля-1, навчальних класів-2;
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
За дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки відповідає
заступник директора Міленька Людмила Миколаївна, яка пройшла навчання і перевірку знань з
питань охорони праці у ДП «ГНМЦ». протокол від 14.09. 2017 р. № 343___________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки)

Відповідно ст. 15 Закону України «Про охорону праці» призначено виконуючою функції
спеціаліста з охорони праці за
суміцниством методиста Богомаз Ларису Данівну,
яка
пройшла перодичну навчання і перевірку знань з питань охорони праці у ДП
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТП» п р о т о к о л №31/38-18 від 16.11.2018р_____________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Відповідно Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) і Положення про розробку інструкцій з охорони праці
(НПАОП 0.00-4.15-98), наказом директора затверджені: Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці в КП «НКК»ДОР»; Перелік інстукцій з
охорони праці, що діють на підприємстві; Інструкції з охорони праці відповідно переліку, а
саме: Інструкція №1 вступного інстркутажу з питань охорони праці (для працівників);
Інструкція №2 вступного інстркутажу з питань охорони праці (для слухачів); Інструкція №3
з охорони праці для педагогічних працівників і спеціалістів;
Інструкція № 6 оператора
компютерного набору. Розроблені примірні інструкції з охорони праці для всіх професій
відповідно ліцензії (14 інструкцій). Навчання, перевірка знань, інструктажі з питань охорони
праці працівників проводяться згідно Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці в КП «НКК»ДОР».
Директором затверджуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці, які щорічно оприлюднюються. Проведення інструктажів з працівниками
реєструються в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і в журналі
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, реєстрація вступного
інструктажу із слухачами - в журналі обліку занять.
Посадові особи підприємства пройшли навчання: з Законодавчих актів з охорони праці , гігієни
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у ДП
«Головний навчально-методичний центр Держпраці (ДП «ГНМЦ» ) - директор Шеремет Сергій
Миколайович 30.03.2017р. Протокол № 86-17, заступник директора Міленька Людмила
Миколаївна 14.09.2017р. Протокол № 343-17. Штатні викладачі проходять перевірку знань
комісією
Держпраці, сумісники - комісією
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровській області. Всі викладачі мають вищу освіту за фахом і стаж педагогічної
роботи не менше трьох років, що дозволяє якісно здійснювати навчальний процес. Перевірка
знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з
охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків і Законів і
нормативно-правових актів з охорони праці за якими проводять навчання з питань охорони праці
працівників інших суб'єктів господарювання, а саме:________________________________________
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно
до них нормативно-правових актів
1. Міленька Людмила Миколаївна, - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № 343-17 від 14.09.2017р
2. Шеремет Сергій Миколайович - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № 86-17від 30.03.2017р.

3. Соболева Валентина Олександрівна - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № 525-18від 22.11.2018р.
4. Хоменко Галина Артемівна
- ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол №219-16 від 27.05.2016р.
5. Шевченко Людмила Василівна-ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19-18,
від 10.04.2018р.
6. Уваренко Євгенія Юліанівна - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № 525-18від 22.11.2018р.
7. Шатковська Любов Михайлівна - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № 361-16 від 27.10.2016р.
- НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»
1. Рожков Володимир Олександрович - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № ОП56-17 від 17.02.2017р.
2. Негуляєв Микола Федорович - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № 525-18від 22.11.2018р.
3. Шевченко Людмила Василівна - ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19-18 від
10.04.2018р.
4. Міщенко Сергій Сергійович - ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19 - 18 від
10.04.2018р
- НПАОП 0.00 -1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
1. Шевченко Людмила Василівна - ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19 - 18 від
10.04.2018р.
2. Цибенко Людмила Іванівна - КП «НАВЧАЛЬНО- КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДОР» протокол
№ 240 від 26.08.2016р.
3. Разомасов Олексій Михайлович - ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол № 31/38-18
від 16.11.2018р
4. Міщенко Сергій Сергійович - ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19 -18 від
10.04.2018р
5. Литвинов Леонід Михайлович - ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19 - 18 від
10.04.2018р.
6. Хоменко Галина Артемівна - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» Протокол №219-16 від 27.05.2016р.
7. Шатковська Любов Михайлівна - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № 361-16 від 27.10.2016р.
- НПАОП 0.00-1.23-10 «Правила охорони праці при виробництві, зберігання,
транспортуванні та застосуванні хлору»
1. Коломієць Андрій Петрович - КП «НАВЧАЛЬНО- КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДОР» протокол
№ 327 від 26.10.2016р.
2. Капто Ірина Анатоліївна- КП «НАВЧАЛЬНО- КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДОР протокол №11
від 02.02.2017р.
3. Скринникова Юлія Вікторівна- КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДОР протокол
№209 від 18.08.2017р.
- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
1. Шеремет Сергій Миколайович - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № 86-17від 30.03.2017р.
2. Міщенко Сергій Сергійович - ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19-18 від
10.04.2018р
3. Литвинов Леонід Михайлович- ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19-18 від
10.04.2018р.
- НПАОП 0.00-1.65-88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів
розділення повітря»
1. Шевченко Людмила Василівна- ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
ЕТЦ» протокол №19-18 від
10.04.2018р.

2. Литвинов Леонід Михайлович - ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19-18, от
10.04.2018р.
- НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного оброблення металів»
1.Шевченко Людмила Василівна- ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ
ЕТЦ» протокол №19-18
віді 0.04.2018р.
2. Міщенко
Сергій Сергійович - ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19 -18 від
10.04.2018р
3. Литвинов Леонід Михайлович- ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19 -18 від
10.04.2018р.
- НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного
обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок»
1. Міленька Людмила Миколаївна, - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № 343-17 14.09.2017р
2. Шевченко Людмила Василівна-ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19-18 від
10.04.2018р.
3. Міщенко Сергій Сергійович - ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол № 19-18 від
10.04.2018р
4. Литвинов Леонід Михайлович-ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19-18 від
10.04.2018р.
-НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних
трубопроводів»
1. Шевченко Людмила Василівна- ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19-18 від
10.04.2018р
-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»
1. Негуляєв Микола Федорович- ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № 525-18від 22.11.2018р.
2. Міленька Людмила Миколаївна, - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № 343-17від 14.09.2017р.
3. Кащеєв Іван Іванович - КП «НКК»ДОР» Протокол № 240 від 26.08.2016р.
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
1. Шатковська Любов Михайлівна - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРАЦІ» Протокол № 361-16 від 27.10.2016р.
3. Міщенко Сергій Сергійович- ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» протокол №19-18 від
10.04.2018р
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
1. Терентьев Андрій Зіновйович - ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» Протокол №219 від
12.12.2016р.
2. Кащеєв Іван Іванович - КП «НКК»ДОР» Протокол № 183 від 01.08.2018р.
3. Хоменко Галина Артемівна - ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
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інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

У навчальному закладі
в наявності експлуатаційна документація
на обладнання, що
використовується в навчальному процесі (комп‘ютери, проектори, діючі моделі), розроблені і
вивішені на робочих місцях інструкції з безпечної експлуатації обладнання. Працівники
забезпечені засобами індивідуального захисту.
Для організації навчального процесу обладнано 9 навчальних класи: 4 - у м. Дніпрі, 3 - у м.
Нікополі, 2 - у місті Павлограді, всього 260 посадочних місць. Навчальні класи обладнані
діючими моделями ліфта, макетами і натуральними зразками обладнання, що працює під тиском,
комп’ютерами (12), діапроекторами-2., стендами з охорони праці з нормативною та довідковою
літературою відповідно заявленого переліку навчання.
В наявності екземпляри всіх заявлених НПАОП, у друкованому і електронному варіанті. Всі
слухачі забезпечуються комплектом законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці
на електронних носіях.

Розроблені і затверджені наказом директора програми і переліки контрольних питань для
перевірки знань з усіх заявлених нормативно-правових актів. Всього 45 програм.
Термін навчання за програмою з вивчення Законів України "Про охорону праці", "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про об'єкти підвищеної небезпеки" та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів складає 40 годин, за програмами
вивчення НПАОП (за переліком) - 30 годин. Перевірка знань проводиться комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Комунальне підприємство «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради»
також надає освітні послуги з одержанням професійної освіти з 14 професій робітників,
зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, відповідно Ліцензії МОіН України , серія АЕ №
270669, Свідоцтва про атестацію МОіН України, серія РД № 040839 і Декларації відповідності
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці зареєстрованій у
журналі обліку суб‘єктів господарювання Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області № 031.11.12. У Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат»
Дніпропетровської обласної ради» в наявності вся необхідна нормативно-правова, матеріальнотехнічна база, навчально-методичне забезпечення для надання послуги «Навчання з питань
охорони праці працівників інших суб'єктів господарювання
її бази навчально-методичного забезпечення)

Шеремет С. М.
(ініціали та прізвище)
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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.".

