ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності м атеріально-технічної бази роботодавця
вим огам закон одавства з п итан ь охорони праці та пром ислової безпеки
Відомості про роботодавця
_______ Учбовий центр житлово-комунального го с п о д а р с т в а ..... ..._________
(дл я ю р и д и ч н о ї особи: найменування ю ридичної особи,

______________ м. Хмельницький, вул. Свободи, 3 7 _____ _________________ _______ __ _
місце її держ авної реєстрації,

_________ ____ _____03363418, 80.22.0 Професійно-технічна освіта _____
код платника податків згідно з ЄД РПОУ: код виду діяльності згідно з КВЕД,

______________________Радомський

Віктор Станіславович

_

прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника;
д л я ф ізи ч н о ї особи — п ідп риєм ця: прізвищ е, ім ’я та по батькові,
серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
місце проживання,
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляю ться від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

________________ 79-53-99. телефон/факс 79-47-99, ucgkgo@ukr.net____
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 37

__

місце (адреса) виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди
____Українська акціонерна компанія «АСКА»

..............

(найменування страхової компанії.

__________________ СТД 3067621 з 13.12.2013р. по 13.12.2014 р .___ ________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. _____ ______ Радомський Віктор Станіславович

______ _____

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт: навча>іня з
питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів__суб'єктів господарювання;
професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації (в т.ч. на курсах
цільового призначення) працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної
небезпеки

_________________________________________

Інші відомості
Особа, відповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці в
(прізвище, ім 'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Учбовому центрі ЖКГ. - Швець Інна Іванівна. В Учбовому центрі створена служба___ _
наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання

охорони праці, розроблені інструкції з питань охорони праці. Педагогічні працівники___
та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та

пройшли інструктажі з питань охорони праці та навчання в Головному навчально-метоматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

дичному центрі Держгірпромнагляду України у порядку, передбаченому чинним_______
законодавством.______________ ________ ______________________ _ ________________
_В Учбовому центрі є необхідні матеріально-технічні засоби навчання, методичне
забезпечення навчал ьного процесу, законодавчі та нормативно-правові акти з питань
охорони

праці.

Розроблена

експлуатаційна

документація,__в__наявності

є _засоби

індивідуального захисту.________________________________ __________ _____ ______________
11авчально-виховний процес здійснюється у чотирьохповерховому навчальному
9
.
.
.
корпусі
площею 457м_(навчальні аудиторії -- 5. методичний кабінет - 1, бібліотека*

1, майстерня —1)._______ ____ ________ _______ _________ ____ ________ __

В.С.Радомський
(ініціали та прізвище)

Декларація

зареєстрована

у

журналі ^ ю Ш ^ ^ Ш О ’єктів

господарювання

V

