
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
ДЕКЛАРАЦІЯ

охорони праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «СЕФЕТІ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51200, Дніпропетровська обл.,м.Новомосковськ, вул.Гетьманська, 34, код ЄДРПОУ 43261044

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

директор Петренко Олександр Федорович . тел +380-50-484-26-00 
, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

______________________________ tov.uk.safcty@gmail.com_________________________________
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;

49010, м.Дніпро, иул.Лазаряна,2 Дніпровський національний університет залізничного транспорту та 
на підприємствах-замовниках на території Дніпропетровської області

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 ш коди________ не укладався____________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _не проводився__________
(дата проведення аудиту)

Я, Петренко Олександр Федорович
(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,

mailto:tov.uk.safcty@gmail.com


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 -  4,___________________________________
кількість робочих місць,

______ у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2 _______
у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

___________ Кількість будівель -  1 (орендоване приміщення Дніпропетровська обл.,м.
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34 договір №714 від 07.10.2019 з ТОВ «Центр Н»), кількість
кабінетів для навчання -  2_____________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень),
_____________ виробничих об'єктів, цехів, дільниць, структурних підрозділів - 0_______________

(виробничих об'єктів, цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор -  Петренко Олександр Федорович пройшов навчання в ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» Законів України «Про охорону 
праці», про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки, та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (посвідчення №88-19-39, 
протокол №88-19 від 09 жовтня 2019р.)_________________________________________________

Для здійснення навчального процесу залучаються штатні та позаштатні кваліфіковані викладачі, 
які мають великий виробничий та педагогічний досвід й пройшли навчання в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці» з Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки: Пиндич 
Людмила Миколаївна (Посвідчення №133-19-6 від 05.04.2019), Фролов В'ячеслав Іванович
(Посвідчення №04231 від 24.06.2019)________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки);

Відповідно до ст.15 Закону України «Про охорону праці» призначено відповідальною особою за 
дотримання вимог законодавства з охорони праці головного бухгалтера Удовик Олена 
Михайлівна, посвідчення №13012 від 12 листопада 2018 року (наказ № 1-ОП від 09.10.2019), яка 
пройшла навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол від 12.11.2018 
№265/4.4/2018) з Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки________________________________

наявністю служби охорони праці

Відповідно до «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 0.00-4.12-05) на підприємстві розроблені:
- Положення про службу охорони праці (наказ №2-ОП від 09.10.2019)
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ №2-ОП від 09.10.2019)
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
№ З- ОП від 09.10.2019)
- Положення про систему управління охороною праці (наказ №2-ОП від 09.10.2019)
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № 4-ОП від 10.10.2019)
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №4-ОП від 10.10.2019
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №:5-ОП від 10.10.2019) «Інструкція з охорони праці 
під час роботи на персональному комп'ютері». «Інструкція з охорони праці для користувачів



копіювально-розмножувальних апаратів», «Інструкція з охорони праці для адміністративно-
технічного персоналу»
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: «Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці» та «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці__________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

В наявності експлуатаційна документація на комп'ютери, проектори, наглядні посібники, 
паспорти та інструкції з технічної експлуатації, які використовуються в навчальному процесі.

експлуатаційної документації,

Працівники забезпечуються своєчасно засобами індивідуального захисту згідно з діючим
законодавством___________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «СЕФЕТІ» 
забезпечений кабінетами, де проводиться навчання посадових осіб та спеціалістів з питань 
охорони праці, та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, здійснюється обробка 
відомостей за результатами навчання.
Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою.
Перевірка знань проводиться комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці в Дніпропетровській області.
Кабінет, в яких проводиться навчання, забезпечені місцями для слухачів на 10 осіб та 
оснащений:
- Проектором, ноутбуком та екраном для демонстрації навчальних фільмів і презентацій:
- 10-ма тематичними стендами за програмою з питань охорони праці та іншими нормативно- 
правовими актами
- Навчальним манекеном для надання першої допомоги потерпілим
Навчальні плани та програми, що застосовуються під час навчання розроблені відповідно вимог 
«Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці».
При необхідності навчання великих груп, є домовленість з «Дніпровським національним 
університетом залізничного транспорту» про оренду аудиторій в яких вміщується 30 і більше 
осіб.
Матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення відповідає вимогам вимог
«Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці».___________________________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.Ф.Петренко

30 жовтня 2019 р.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у ж у р т ^ ^ ^ ^ ^ ^ й 5 у б 'є к т ів  господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ ^ Т ^ І

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.


