
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(для юридичної особи:
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»_________________________________________________

найменування юридичної особи,
49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО,

будинок 19._______________________________________________________________________
місцезнаходження,

______________________________________ 02070743__________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________ ПІВНЯК ГЕННАДІЙ ГРИГОРОВИЧ._____________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

__________________________ +38 (056) 373-07-75, ot_ngu@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;
49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО,

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
_____________________________________ будинок 19______________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
________Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»

(найменування страхової компанії,
________________________ до 14.02.2021 р. №147592 від 03.02.2020________________________

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
_____________________________________20.08.2020 р._____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, ПІВНЯК ГЕННАДІЙ ГРИГОРОВИЧ___________________________________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природного 
газу суб’єктам господарювання, а саме:

газопровід середнього тиску 0  89 мм. L = 1,9 м., 1998 р.в., Україна: 
газопровід середнього тиску 0  89 мм. L -  2 м., 1998 р.в.. Україна; 
газопровід низького тиску 0  89 мм, L = 123, м., 1998 р.в.. Україна; 
газопровід низького тиску 0  108 мм. L = 8,5, м., 1998р.в., Україна;

______ -_____ регулятор тиску газу РД-50, 1998 р.в., Україна;_____________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
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- водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт., а саме:
котел водогрійний VIESSMANN, потужністю 0,225 МВт, 2000 р. в., 

Німеччина, 2 од.;
- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 

балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме:
балон з газоподібним киснем, Україна, 27 од.:

______ -_____ балон з ацетиленом, Україна, 9 од.;________________________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

- ліфти, а саме:
ліфт пасажирський ПП-402А вантажопідйомністю 320 кг. 1986 р.в, СРСР, за 

адресою розташування: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 59;
ліфт пасажирський ПП-402А вантажопідйомністю 320 кг, 1986 р.в, СРСР, за 

адресою розташування: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 61;
ліфт пасажирський вантажопідйомністю 500 кг, 1972 р.в.. СРСР, за адресою 

розташування: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 57;
ліфт пасажирський вантажопідйомністю 500 кг. 1980 р.в.. СРСР; 
ліфт пасажирський вантажопідйомністю 500 кг. 1980 р.в.. СРСР; 
ліфт вантажний звичайного призначення вантажопідйомністю 1000 кг. 1980,

СРСР;
ліфт пасажирський, вантажопідйомністю 320 кг, 1978 р.в, СРСР, за адресою

розташування: м. Дніпро, просп. О. Поля 111-6.__________________________________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

______ Кількість робочих місць - 12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик______
кількість робочих місць,

виникнення травм - 8.__________________________________________________________________
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

Матеріально-технічна база університету включає в себе будівлі, споруди, землю, 
комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло й інші матеріальні цінності. З 
метою забезпечення статутної діяльності університету за ним закріплюються на основі 
права господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, 
обладнання, транспортні засоби та інше майно. Будівлі, споруди та приміщення 
університету відповідають вимогам державних будівельних норм та стандартів. 
Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень університету 
здійснюються з урахуванням потреб сучасного законодавства у галузі будівництва.

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», код СДРПОУ ВП: 00220026. 
Місцезнаходження ВП: 51400. Дніпропетровська обл.. місто Павлоград. ВУЛИЦЯ 
СВІТЛИЧНОЇ ГАННИ, будинок 63;

МАРГАНЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», код СДРПОУ ВП: 00193364. 
Місцезнаходження ВП: 53409. Дніпропетровська обл.. місто Марганець. ВУЛИЦЯ 
ЛЕРМОНТОВА, будинок 8;

АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА». Код СДРПОУ ВП: 26461744. Місце 
знаходження ВП: 49054, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Центральний район, 
ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 111;

ДОКУЧАСВСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА». Код СДРПОУ ВП: 34916858. 
Місцезнаходження ВП: 85740. Донецька обл.. місто Докучаєвськ. ВУЛИЦЯ 
ТЕАТРАЛЬНА, будинок 13. _________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості: Ректор Півняк Геннадій Григорович, перший проректор 
Азюковський Олександр Олександрович, начальник в і л л і л у  охорони праці Клімова Наталія 
Георгіївна пройшли навчання і перевірку знань охорони праці та безпеки життєдіяльності в 
комісії Міністерства освіти і науки України. Протоколи МОН України № 38. № 39 від 
27.11.2019р.

Проректор з господарської роботи Григор'єв Олексій Євгенович, головний інженер 
Карлов Олександр Володимирович, головний механік Карапиш Ігор Анатолійович, 
провідний інженер відділу охорони праці Проценко Еліна Юріївна, інженер відділу 
охорони праці Григор'єв Сергій Петрович, заступник голови профспілкового комітету 
Поліщук Олександр Борисович пройшли навчання у навчальних центрах ТОВ «УКК 
ПРОФІ ЛАЙН». ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законодавства 
України про охорону праці, зокрема: основні положення закону України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Законодавство 
України про працю» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Виписки з 
протоколів № 210/4.5/2018 від 10.09.2018 р., № 17-18Д від 23.03.2018 р., № 73.1-19 Д від
21.10.2019 р.

Головний інженер Карлов Олександр Володимирович, головний механік Карапиш 
Ігор Анатолійович, начальник відділу охорони праці Клімова Наталія Георгіївна, начальник 
служби по обслуговуванню будівель та споруд Амелін Анатолій Никифорович пройшли 
навчання з курсу «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
НПАОП 0.00-1.71-13 у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Виписка з 
протоколу № 86-19 Д від 06.12.2019 р.

Головний інженер Карлов Олександр Володимирович, головний механік Карапиш 
Ігор Анатолійович, начальник відділу охорони праці Клімова Наталія Георгіївна, начальник 
експлуатаційно-технічного віллілу Агарков Олексій Миколайович, інженер 
експлуатаційно-технічного відділу Лебедева Наталія Миколаївна пройшли навчання з курсу 
«Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В.2.5-20-2001 
«Газопостачання» у навчальних центрах ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», 
ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Виписки з протоколів № 80-19Д від 06.12.2019 р., № 21-20 Д від
17.07.2020 р.. № 261 від 17.09.2018 р.

Головний інженер Карлов Олександр Володимирович, головний механік Карапиш 
Ігор Анатолійович, заступник головного механіка Сластунов Володимир Миколайович, 
начальник вігтітілу охорони праці Клімова Наталія Георгіївна пройшли навчання з курсу 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 
0.00-1.81-18 у навчальних центрах ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», ТОВ 
«УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Виписки з протоколів № 79-19Д від 06.12.2019 р., № 231 від
29.08.2018 р.. № 16-20Д від 17.07.2020 р.

Головний енергетик Машурка Сергій Володимирович, заступник головного 
енергетика Сядро Валентин Петрович, головний інженер Карлов Олександр 
Володимирович, начальник відділу охорони праці Клімова Наталія Георгіївна, провідний 
інженер віттпілу охорони праці Проценко Еліна Юріївна пройшли навчання в ДГІ 
«Придніпровський ЕТЦ». ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС». ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН», КП «навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської 
обласної ради» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. «Правила будови 
та безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08. Виписки з протоколів № 21-18 від
27.04.2018 р., № 18-20 Д від 17.07.2020 р., № 234 від 31.08.2018 р., № 69 від 28.03.2018 р.,

J ------------------------



№ 55-19 Д від 26.07.2019 р.
Головний інженер Карлов Олександр Володимирович, головний енергетик Машурка 

Сергій Володимирович (V до та вище 1000В), заступник головного енергетика Сядро 
Валентин Петрович (V до та вище 1000В), начальник відділу охорони праці Клімова 
Наталія Георгіївна (IV група до 1000В), провідний інженер відділу охорони праці Проценко 
Еліна Юріївна (IV група до 1000В) пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок, 
«Електрообладнання спеціальних установок» й «Правила пожежної безпеки» відповідно у 
навчальних центрах ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН», в ДП «Придніпровський ЕТЦ», в ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області. Виписки з протоколів № 224 від 22.08.2018 р.. № 
125-19 від 12.12.2019 р.. № 67-19Д від 06.09.2019 р.: № 15-18Д від 23.03.2018 р.

Заступник начальника служби по обслуговуванню будівель та споруд Румянцев 
Микола Львович пройшов навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» з 
курсу «Правила надання першої долікарської медичної допомоги».

Проректор з господарської роботи Григор'єв Олексій Євгенович, головний інженер 
Карлов Олександр Володимирович, інженер з пожежної безпеки Давиденко Сергій 
Васильович, головний механік Карапиш Ігор Анатолійович, начальник служби по 
обслуговуванню будівель та споруд Амелін Анатолій Никіфорович пройшли навчання та 
перевірку знань вимог й правил пожежної безпеки за програмою навчання з питань 
пожежної безпеки посадових осіб в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» та в 
ТОВ «ДІЯ Україна». Протоколи № 238 від 04.09.2018 р.. № 94 від 14.11.2019 р.. № 94 від
10.12.2019 р.

Ліфтер навчального корпусу № 7 Беркут Валентина Михайлівна -  Обласне 
комунальне підприємство «Дніпропетровський УКК». 2002р. № посвідчення 049644.

Ліфтер навчального корпусу № 7 Кирилина Людмила Федорівна -  
Дніпропетровський УКК, 1990р. № посвідчення 98180.

Ліфтер навчального корпусу № 7 Полоскова Неля Іванівна -  КП «Навчально- 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради (ДОР)», 2013р. № посвідчення 
147399.

Ліфтер гуртожитку № 4 Пехотіна-Лучинська Світлана Сергіївна -  КП «Навчально- 
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради (ДОР)». 2013р. № посвідчення 
138874.

Ліфтер гуртожитку № 5 Сапунова Галина Михайлівна (електромеханік 1 розр.) -  
Республіканський трест «Спецліфтреммонтаж». 1979р. № посвідчення 1192.

Ліфтер гуртожитку № 6 Звягінцев Олексій Вікторович -  КП «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради (ДОР)». 2011р. № посвідчення 126292.

Електрик ВГЕ Іванов Олег Анатолійович -  Дніпропетровський державний 
комунальний УКК.2000р. Серія № 40114.

Електрик ВГЕ Волков Ігор Миколайович -  Дніпропетровський 
радіоприладобудівельний технікум. 1982р. Серія ГТ-1 № 131830.

Електрик ВГЕ Хрипун Василь Іванов -  Дніпропетровський ордена трудового 
красного знамені індустріальний технікум. 1985р. Серія ЗТ-1 № 761199.

Електрик гуртожитку №2 Накашидзе Анатолій Вікторович - Дніпропетровський 
радіоприладобудівельний технікум. 1984р. Серія ЕТ № 965365.

Електрик гуртожитку № 3 Хорсун Олександр Андрійович -  ДВНЗ «Національний 
гірничий університет». 2012р. Серія HP № 43790642.

Електрик гуртожитку № 5 Бабенко Сергій Станіславович -  ДВНЗ «Національний 
гірничий університет». 2012р. Серія HP № 43792014.

Електрик гуртожитку № 5 Пазенко Олександр Сергійович -  ДВНЗ «Національний 
гірничий університет». 2013р. Серія HP № 45518394.
______ Електрик навчального корпусу № 6 Євтушок Дмитро Миколайович — ДВНЗ



«Національний гірничий університет», 2012р. Серія НР № 43794294.
Електрогазозварник відділу СОБС Михайлусь Сергій Григорович -  ПТУ № 20. 

1996р. Серія ДЛ ВК № 005702. Національний гірничий університет. 2003р. Серія НР № 
23605102.

Електрогазозварник відділу головного механіка Примайчук Олександр Васильович -  
МПТУ № 1. 1982р. Серія Г № 394527.

Електрогазозварники Михайлусь С.Г.. Примайчук О.В. пройшли перевірку знань в 
комісії підприємства законодавства України про охорону праці, зокрема: Закону України 
«Про охорону праці» № 2694, Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.04.2019 р. № 337, Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці (із змінами, внесеними згідно з наказом 
міністерства соціальної політики № 140 від 30.01.2017) НПАОП 0.00-4.12-05, «Правил 
безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання . що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. інструкцій з 
охорони праці в обсязі виконуваної роботи. Протокол № 11 від 10.12.2019 р.

Головний енергетик Машурка Сергій Володимирович, заступник головного 
енергетика Сядро Валентин Петрович та слюсарі-сантехніки у кількості 13 осіб пройшли 
перевірку знань у комісії підприємства за програмою: Закон України «Про охорону праці» 
№ 2694, Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 
2019 р. № 337, Типове положення про порядок проведення навчання з охорони праці (із 
змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики № 140 від 
30.01.2017) НПАОП 0.00-4-12.05. «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13. «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 та інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваної роботи. 
Протокол № 12 від 11.12.2019 р.

Ліфтери у кількості 6 осіб пройшли перевірку знань у комісії підприємства за 
програмою: Закон України «Про охорону праці» № 2694, Порядок розслідування та обліку 
нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337. Типове положення про 
порядок проведення навчання з охорони праці (із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства соціальної політики № 140 від 30.01.2017) НПАОП 0.00-4-12.05. «Правила 
будови і безпечної експлуатації ліфтів» НПАОП 0.00-1.02-08 та інструкцій з охорони праці 
в обсязі виконуваної роботи Протокол № 2 від 09.07.2020 р.

Слюсарі - сантехніки у кількості 11 осіб та електрогазозварник Приймачук 
Олександр Васильович пройшли перевірку знань у комісії підприємства за програмою: 
Закон України «Про охорону праці» № 2694, Порядок розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337, НПАОП 0.00-4-12.05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання з охорони праці» (із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства соціальної політики № 140 від 30.01.2017). «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13, «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.1 1-85, 
«Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. «Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 та інструкцій 
з охорони праці в обсязі виконуваної роботи. Протокол № 7 від 22.07.2020 р.

Електрогазозварники Михайлусь С.Г.. Примайчук О.В.. електрики Хорсун 
Олександр Андрійович. Подколзін Олег Миколайович, Бабенко Сергій Станиславович, 
Пазенко Олександр Сергійович, Кобилянський Станіслав Василійович, Боровик Віталій 
Іванович, Євтушок Дмитро Миколайович пройшли перевірку знань в комісії підприємства 
Закону України «Про охорону праці» № 2694. «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації
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електроустановок споживачів» (№ 258 від 25.07.2006), «Правил пожежної безпеки в 
Україні» та технології робіт. Протокол № 1 від 06.09.2019 p. (III група).

Ліфтери у кількості 6 осіб пройшли перевірку знань в комісії підприємства Закону 
України «Про охорону праці» № 2694, «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» (№ 258 від 25.07.2006), «Правил пожежної безпеки в Україні» та технології 
робіт. Протокол № 2 від 06.09.2019 p. (II група).

Головний механік Карапиш Ігор Анатолійович, заступник начальника ВГМ 
Сластунов Володимир Миколайович, слюсарі-сантехніки ВГМ: Біркин Едуард 
Олексійович. Бунчук Євген Євгенійович. Варюпткін Леонід Денисович. Звягінцев Олексій 
Вікторович. Кит Олександр Григорович. Кротов Геннадій Вікторович. Молчанов 
Володимир Вікторович. Муравйов Валерій Васильович. Ревда Юрій Борисович пройшли 
перевірку знань в комісії підприємства Закону України «Про охорону праці» № 2694. 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (№ 258 від 25.07.2006), 
«Правил пожежної безпеки в Україні» та технології робіт. Протокол № 7 від 11.09.2019 р.
(ІІ-ІІІ група).____________.______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

У НТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» функціонує система управління 
охороною праці (СУОП). Функціонування СУОП забезпечується керівником підприємства 
та реалізується комплексом організаційних заходів.

Наказами № 41 від 26.08.2015р. та № 74а-г від 05.12.2018р. створено службу з 
охорони праці.

Наказом № 82 а-г від 15.04.2016р. відповідальною особою за організацію роботи з 
охорони праці в університеті призначено Азюковського О.О.- першого проректора 
університету.

Наказом № 186 а-г від 07.07.2020 створено комісію по перевірці знань з питань 
охорони праці працівників, які залучаються до діяльності, визначеної Переліком робіт з 
підвищеною небезпекою у складі:

Голова комісії Карлов О.В., головний інженер:
Члени комісії: Карапиш I.A.. головний механік;

Амелін А.Н.. начальник СОБС;
Клімова Н.Г.. начальник відділу охорони праці;
Поліщук О.Б.. заступник голови профспілкового комітету.

Накази про призначення відповідальних осіб:
Наказом № 58 а-г від 27.03.2018 р. відповідальним за організацію експлуатації ліфтів 

в університеті призначено головного енергетика Машурку С.В. На період його тривалої 
відсутності -  заступника головного енергетика Сядро В.П.

Контроль роботи ліфтів на час робочої зміни покладено на обслуговуючий персонал 
(ліфтерів):

Беркут В.М. -  ліфти реєстр.№№ 62838. 62839 у навчальному корпусі № 7;
Кириліна Л.Ф. -  ліфти з реєстр.№№ 62383. 62839 у навчальному корпусі № 7;
Полоскова Н.І. - ліфти реєстр.№№ 62383. 62839 у навчальному корпусі № 7;
Подколзун О.М. -  ліфти реєстр.№ 65363 у гуртожитку №3;
Пехотіна-Лучинська С.С. -  ліфт реєстр.№ 65365 у гуртожитку № 4;
Сапунова Г.М. -  ліфт реєстр. №56359 з гуртожитку № 5;
Звягінцев О.В. -  ліфт з реєстр. № 63086 у гуртожитку № 6.
Наказом № 59 а-г від 27.03.2018 р. (із змінами, внесенеми відповідно до наказу 

ректора № 160 від 07.08.2018 р.) створено комісію для навчання і перевірки знань 
електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань експлуатації 
електроустановок споживачів у складі:

Голова комісії: Карлов О.В. -  головний інженер;
_______ Члени комісії:______Машурка С.В. -  головний енергетик;__________________________
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Клімова Н.Г. -  начальник відділу охорони праці;
Поліщук О.Б. -  заступник голови профспілкового комітету, 
голова постійної комісії з охорони праці профспілкового 
комітету.

Створено комісію для перевірки стану електроустановок закладу у складі:
Голова комісії:_____ Карлов О.В. -  головний інженер:
Члени комісії:______Машурка С.В. -  головний енергетик;

Клімова Н.Г. -  начальник відділу охорони праці.
Наказом № 61 а-г від 27.03.2018 р. відповідальним за організацію експлуатації 

котельного обладнання «Viessmann». балонів університету призначено головного механіка 
Карапиша I.A. На період його тривалої відсутності -  заступника головного механіка 
Сластунова В.М.

Наказом № 53 від 05.10.2018 р. (із змінами, внесенеми відповідно до наказу ректора 
№ 329 від 23.12.2019 р.) призначено відповідальними:

За безпечну та надійну експлуатацію систем газопостачання, теплопостачання, 
водопостачання і каналізаційних систем, систем вентиляції та конлиціонування повітря в 
університеті -  головного механіка Карапиша I.A. На період його тривалої відсутності -  
заступника головного механіка Сластунова В.М.

За справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском, 
безпечне зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом -  головного механіка 
Карапиша I.A. На період його тривалої відсутності -  заступника головного механіка 
Сластунова В.М.

За утримання в справному стані та безпечну експлуатацію верстатного обладнання:
-  в службі комплексного обслуговування будівель і споруд - начальника служби 

Амеліна A.H.;
-  віл піл головного механіка - головного механіка Карапиша I.A.
За організацію та безпечне виконання зварювальних робіт з правом видачі нарядів- 

допусків у структурних підрозділах університету:
-  в службі комплексного обслуговування будівель і споруд - начальника служби 

Амеліна А.Н. На період його тривалої відсутності -  виконроба служби комплексного 
обслуговування будівель і споруд Румянцева M .JI;

-  вілліп головного механіка - головного механіка Карапиша I.A. На період його 
тривалої відсутності -  заступника головного механіка Сластунова В.М.

За організацію та безпечне виконання робіт в діючих електроустановках 
університету відповідальним призначений головний енергетик Машурка С.В. На період 
його тривалої відсутності -  заступник головного енергетика Сядро В.П.

За облік, перевірку та організацію проведення випробування електроінструменту та 
переносних світильників відповідальним призначений головний енергетик Машурка С.В. 
На період його тривалої відсутності -  заступник головного енергетика Сядро В.П.

Відповідальним за утримання в справному стані драбин та стрем’янок, а також 
організацію їх випробування призначений головний енергетик Машурка С.В.

Відповідальними за підготовку об‘єктів до проведення робіт підвищеної небезпеки 
призначені: виконроб служби комплексного обслуговування будівель і споруд Румянцев 
M.JI, головний енергетик Машурка С.В.. головний механік Карапиш I.A.

Наказом № 5 від 26.03.2020 р. відповідальними за організацію та безпечне 
виконання робіт в діючих електроустановках університету з правом видачі нарядів- 
допусків. розпоряджень призначений головний енергетик Машурка С.В.. На період його 
тривалої відсутності -  заступник головного енергетика Сядро В.П., відповідальним 
керівником робіт та допускачем призначений електромонтер Хрипунов В.І.

Наказом № 199 а-г від 13.09.2019 р. призначені відповідальні за протипожежний 
стан на об‘єктах НТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»: навчальний корпус № 1 -  
комендант Гладун Г.В.; навчальний корпус № 2 -  комендант Рог Н.П.; навчальний корпус 
№ 3 -  комендант Ващенко Н.Е.; навчальний корпус № 4, № 5 -  комендант Халдєєв I.A.;



навчальний корпус № 6 -  комендант Товарнова А.Л.; навчальний корпус № 7 -  комендант 
Кирилина Л.Ф.; навчальний корпус № 8 -  комендант Солов‘ян Т.Е.; навчальний корпус № 9
-  нач.полігона Шипунов С.О.; навчальний корпус № 10 -  комендант Носікова Т.К.; 
приміщення РБТС -  нач.служби по обслуговуванню, експлуатації та ремонту будівель та 
споруд Амелін А.Н.; електрогосподарство університету -  головний енергетик Маптурка 
С.В.; міжгалузевий навчальний науковий інститут - директор Пащенко O.A.; будинки 
споруди навчального складу -  головний інженер Кардова О.В.; кафедра нафтогазової інж. 
та буріння -  зав, кафедри Коров’як Є.А.; комбінат студентського харчування -  директор 
Счастна І.Ю.; навчально-геодезичний полігон (Орловщина) -  начальник Солодкий В.І.; 
складські приміщення -  начальник ВМТЗ -  Нороха Д.П.: госп.вігтяіл і територія 
університету -  нача. госп.відділу Черненко О.О.; студмістечко університету -  директор 
Борисевич O.A.; гуртожиток № 1 -  завідувач Харенко В.М.; гуртожиток № 2 -  завідувач 
Морозна М.А.; гуртожиток № 3 -  завідувач Полещук С.М.; гуртожиток № 4 -  завідувач Гук 
О.О.; гуртожиток № 5 -  завідувач Кротова Р.Ф.; гуртожиток № 6 -  завідувач Бакумова O.K.; 
автогосподарство -  старший механік Жарий І.М.; бухгалтерія, плановий віттттітт -  гоп, 
бухгалтер Сядро Л.Г.; редакційно-видавничий відділ -  начальник РВВ Горенко А.К.; архів 
університету -  завідувач Білгородська Л.З.; бібліотека університету -  директора Онищенко 
Г.А.; навчальний відділ -  начальник відділу Садова В.А.; кафедра військової підготовки -  
зав.кафедри Кондратюк М.Н.; центр дозвілля -  завідувач Луценко Н.В.; науково-дослідна 
частина -  проректор Бешта О.С.; нач. НДЧ Дичковський P.O.; готель університету -  
комендант Міненок Г.С.; відділення зв‘язку -  начальник Тесля А.М.; кафедра технологій 
машинобудування та матеріалознавства -  зав.кафедри Проціва В.В.

з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Наказом № 74 від 05.12.2018 р. затверджено інструкції з охорони праці, зокрема: 
програма вступного інструктажу з охорони праці; інструкція з охорони праці для 
працівників усіх професій і спеціальностей університету з загальних правил безпеки № 
ОП18-1; інструкція з електробезпеки на І групу допуску № ОП18-4; інструкція з охорони 
праці про надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках № 
ОП18-5, інструкція з охорони праці для прибиральника службових приміщень № ОП18-Ю1; 
інструкція з охорони праці для робітника з комплексного обслуговування й ремонту 
будинків № ОП18-Ю5, інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням 
переносних драбин та стрем'янок № ОП18-113. інструкція з охорони праці для осіб, 
зайнятих на підсобних роботах № ОП18-116; інструкція з охорони праці при роботі з 
ручним інструментом № ОП18-118. інструкція з охорони праці для електромонтера з 
ремонту та обслуговування електроустаткування № ОП18-123. інструкція з охорони праці 
під час роботи з ручним електрифікованим інструментом № ОП18-124, інструкція з 
охорони праці для ліфтера № ОП18-125; виробнича інструкція для ліфтерів № ОГІ18-127; 
інструкція з охорони праці під час експлуатації і обслуговуванні систем вентиляції № 
ОП 18-131; інструкція з охорони праці для електрозварників № ОП18-132, інструкція з 
охорони праці для газозварників № ОП18-133. інструкція з охорони праці з безпечного 
зберігання і експлуатації балонів під тиском № ОП18-134, інструкція з охорони праці для 
працівників сторожової охорони № ОП18-135; інструкція з охорони праці щодо порядку 
випробування засобів захисту (електрозахисту. запобіжних поясів шлангових протигазів 
тощо) № ОП18-14Р. посадова інструкція для особи, відповідальної за електрогосподарство 
№ ОП18-141; посадова інструкція для особи, відповідальної за проведення систематичного
спостереження за технічним станом будівель і споруд № ОП18-142._______________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом № 74 від 05.12.2018 р. затверджено інструктивно-розпорядчу документацію 
з охорони праці, а саме: програма навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності для 
працівників університету; перелік екзаменаційних питань для перевірки знань з питань 
охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників університету; екзаменаційні 
білети для перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для 
працівників університету; перелік екзаменаційних питань для перевірки знань з питань
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охорони праці під час виконання робіт на автомобільному транспорті; екзаменаційні білети 
для перевірки знань з питань охорони праці під час виконання робіт на автомобільному 
транспорті; перелік екзаменаційних питань для перевірки знань з питань охорони праці під 
час виконання робіт на висоті; екзаменаційні білети для перевірки знань з питань охорони 
праці під час виконання робіт на висоті; перелік екзаменаційних питань для перевірки знань 
з питань охорони праці з безпечної роботи з інструментом і пристроями (слюсарі- 
сантехніки); екзаменаційні білети для перевірки знань з питань охорони праці з безпечної 
роботи з інструментом і пристроями (слюсарі-сантехніки); тематичний план і програма 
спеціального навчання робітників з професії «електрогазозварник» (щорічна перевірка 
знань з питань охорони праці і пожежної безпеки); перелік екзаменаційних питань для 
перевірки знань з питань охорони праці для електрогазозварника; екзаменаційні білети для 
перевірки знань з питань охорони праці для електрогагозварника; перелік екзаменаційних 
питань для перевірки знань з питань охорони праці для ліфтерів; екзаменаційні білети для 
перевірки знань з питань охорони праці для ліфтерів; положення про навчання і перевірку 
знань електротехнічних та електротехнологічних працівників з питань електробезпеки в 
НТУ «Дніпровська політехніка»; тематичний план і програма навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці та електробезпеки на ІІ-ІІІ групу; тематичний план і програма 
спеціального навчання робітників з професії «електрик» (щорічна перевірка знань з питань 
охорони праці і пожежної безпеки); перелік екзаменаційних питань для перевірки знань з 
питань електробезпеки; екзаменаційні білети для перевірки знань з питань електробезпеки; 
положення про порядок проведення стажування на робочих місцях; програма стажування 
для працівника за професією електрик; програма стажування для працівника за професією 
ліфтер; програма стажування для працівника за професією зварник; програма стажування 
для працівника за професією маляр- штукатур; програма стажування для робітників, які 
залучаються до виконання робіт на висоті; програма стажування для працівника за 
професією слюсар- сантехнік; положення про службу охорони праці; положення про 
систему управління охороною праці в університеті; положення про енергетичну службу 
НТУ «Дніпровська політехніка»; положення про кабінет промислової безпеки та охорони 
праці НТУ «Дніпровська політехніка»; положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці в НТУ «Дніпровська політехніка»; положення про 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами 
індивідуального захисту в НТУ «Дніпровська політехніка»; положення про розробку, 
затвердження, перегляд та скасування нормативних актів з охорони праці; положення про 
організацію робіт з підвищеною небезпекою в НТУ «Дніпровська політехніка».

У НТУ "ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА", ведеться внутрішня документація з 
охорони праці:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці;
- журнал протоколів перевірки знань (для персоналу з групою по електробезпеці),
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
- журнал реєстрації нарядів-допусків;
- журнал обліку та зберігання засобів захисту;
- журнал видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту;
- журнал приймання та огляду риштувань та помостів;
- журнал обліку посудин, що працюють під тиском (балонів із стисненим, зрідженим 

та інертним' газом);
- журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструменту, трансформаторів, 

перетворювачів частоти та переносних світильників;
- журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків.

Фонд нормативних документів та технічної документації на підприємстві забезпечує 
інформаційну підтримку організації безпечної експлуатації устатковання підвищеної
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небезпеки у повному обсязі, при необхідності фонд поповнюється та актуалізується у 
ліцензованих чи офіційних видавництвах.

Наказом № 331 від 23.12.2019 «Про призначення відповідального за актуалізацію 
фонду нормативно-правових актів з охорони праці» відповідальність за облік, зберігання та 
актуалізацію фонду нормативно-правових актів з охорони праці покладено на начальника
відділу охорони праці Клімову Н.Г._______________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та

Устаткування, що перебуває в експлуатації:
газопровід середнього тиску 0  89 мм, L = 1,9 м., рік введення в експлуатацію

-  1998. країна-виробник -  Україна:
газопровід середнього тиску 0  89 мм. L = 2 м„ рік введення в експлуатацію -  

1998. країна-виробник -  Україна:
газопровід низького тиску 0  89 мм, L = 123, м., рік введення в експлуатацію -  

1998, країна-виробник -  Україна:
газопровід низького тиску 0  108 мм. L = 8,5, м.. рік введення в експлуатацію

-  1998. країна-виробник -  Україна;
регулятор тиску газу РД-50, рік введення в експлуатацію -  1998. країна- 

виробник -  Україна.
За договорами № 38 А 491-1149-20 від 12.02.2020р та № 38 А 491-416-20 від

29.01.2020 p. AT «Оператор газорозподільної системи «ДНІПРОГАЗ» виконує технічне 
обслуговування систем газопостачання та газового обладнання НТУ «ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА». Затверджено графік технічного огляду, технічного обслуговування і 
ремонту об‘єктів систем газопостачання (додаток до договору № 38 А 491-416-20 від
29.01.2020 v.).

Котел водогрійний VIESSMANN. зав.№ 7324061000883,реєстр.№ 1460, 
потужністю 0,225 МВт, 2000 р. в., Німеччина;

Котел водогрійний VIESSMANN, зав.№ 7324061000818. реєстр.№ 1459, 
потужністю 0.225 МВт, 2000 р. в.. Німеччина;

Для котельного обладнання проведено експертне обстеження ДП «Центр 
сертифікації». Висновоки експертизи: ТД № 13417687-12.3-09-03-0013.20 від 29.04.2020 р. 
та № 13417687-12.3-09-03-0014.20 від 17.04.2020 р.

Ліфт пасажирський ПП-402А, вантажопідйомністю 320 кг. 1986 р.в. СРСР. за 
адресою розташування: м. Дніпро, пр. Гагаріна. буд. 59;

Ліфт пасажирський ПП-402А, вантажопідйомністю 320 кг. 1986 р.в, СРСР, за 
адресою розташування: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 61;

Ліфт пасажирський, вантажопідйомністю 500 кг. 1972 р.в.. СРСР. за адресою 
розташування: м. Дніпро, пр. Гагаріна. буд. 57;

Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 500 кг, 1980 р.в., СРСР, за адресою 
розташування: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 19, корп. 7.

Ліфт пасажирський, вантажопідйомністю 500 кг. 1980 р.в., СРСР, за адресою 
розташування: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 19, корп.7.

Ліфт вантажний звичайного призначення вантажопідйомністю 1000 кг. 1980, 
СРСР, за адресою розташування: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 19, корп. 7.

Ліфт пасажирський ПП-400А вантажопідйомністю 320 кг. 1978 р.в. СРСР. за 
адресою розташування: м. Дніпро, пр. О. Поля 111-6.

Відповідно до договору від 23.03.2020 р. № 204 TOB ВТО «Дніпро-ліфт» виконує 
часткове технічне обслуговування ліфтів НТУ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА». 
Проведено експертне обстеження (технічне діагностуваня) ліфтів у ТОВ ВТО «ДНІПРО- 
ЛІФТ» і отримано висновки експертизи:

- № 31181102-09-101А.19 від 27.04.2020 р. пасажирського ліфта ПП-402А, 
реєстраційний № 65365 (зав. № 5128 млз), вантажопідйомністю 320 кг, рік виготовлення -  
1986, рік введення в експлуатацію - 1987, країна-виробник -  СРСР, встановленого за 
адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 59.________________________________________________



- № 31181102-09-102A. 19 від 27.04.2020 p. пасажирського ліфта ПП-402А. 
реєстраційний № 65363 (зав. № 5125 млз). вантажопідйомністю 320 кг. рік виготовлення -  
1986, рік введення в експлуатацію - 1987. країна-виробник -  СРСР. встановленого за 
адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 61.

- № 31181102-09-103А.19 від 14.04.2020 р. пасажирського ліфта, реєстраційний № 
56359 (зав. № 5П-1687). вантажопідйомністю 500 кг, рік виготовлення -  1972. рік введення 
в експлуатацію - 1973. країна-виробник - СРСР, встановленого за адресою: м. Дніпро, пр. 
Гагаріна. буд. 57.

- № 31181102-09-104А. 19 від 13.05.2020 р. пасажирського ліфта, реєстраційний №
62838 (зав.№ 177 млз), вантажопідйомністю 500 кг, рік виготовлення -  1980. рік введення в 
експлуатацію -  1983. країна-виробник - СРСР. встановленого за адресою: м. Дніпро, пр. 
Дмитра Яворницького, буд. 19. корп.7.

- № 31181102-09-105А. 19 від 13.05.2020 р. пасажирського ліфта, реєстраційний №
62839 Д (зав.№ 179 млз), вантажопідйомністю 500 кг. рік виготовлення -  1980. рік введення 
в експлуатацію -  1983. країна-виробник - СРСР. встановленого за адресою: м. Дніпро, пр. 
Дмитра Яворницького. буд. 19. корп.7.

- № 31181102-09-06А.20 від 08.05.2020 р. вантажного ліфта, реєстраційний № 62840 Д 
(зав.№ 3406), вантажопідйомністю 1000 кг. рік виготовлення -  1980. рік введення в 
експлуатацію - 1983, країна-виробник -  СРСР, встановленого за адресою: м. Дніпро, пр. 
Дмитра Яворницького, буд. 19, корп. 7.

- № 31181102-09-106.19 від 19.12.19 р. ліфт пасажирський, реєстр. № 63086 Д, зав. № 
810, вантажопідйомністю 320 кг, кількість зупинок - 9, рік виготовлення -  1978, рік 
введення в експлуатацію - 1979, країна-виробник - СРСР, встановленого за адресою: 
Дніпро, пр. О. Поля 111-6.

Проведено електровимірювання електромереж живлення та електрообладнання 
ліфтів: протоколи ТОВ ВТО «ДНІПРО-ЛІФТ» від 01.08.2019 p.; перевірку опору ізоляції 
електрообладнання електричних мереж ліфтів: реєстр. № 65365, реєстр. № 65363, № 56359. 
Протоколи ТОВ ВТО «ДНІПРО-ЛІФТ» від 02.08.2019 p.. перевірку повторного опору петлі 
«фаза-нуль»: реєстр. № 62838Д.

За договором підряду від 25.03.2020 p. № 204-РЕМ ТОВ «ПРОМ-МЕХАНІК» виконує 
послуги з поточного ремонту ліфтів, встановлених в будівлях НТУ «ДНІПРОВСЬКА 
ПОЛІТЕХНІКА».

Поставку балонів з киснем технічним та ацетилену здійснює ПАТ «Лінде Газ 
Україна» (договори поставки № 126-1 та № 126 від 19.08.2020: дозвіл Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області за № 1018.17.12 від 06.09.2017 по 
06.09.2022). В університеті балони у кількості до 36 од. зберігаються у спеціальній шафі, 
захищені від атмосферних опадів і сонячних променів. Шафа розташована за проектом в
зоні захисту від блискавки._____________________________________________________________

матеріально-технічної бази
Наказом по університету від 23.12.2019 р. № 330 відповідальність за координацію 

роботи щодо забезпечення учасників освітнього процесу спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту і перевірки придатності й періодичних 
випробувань покладається на проректора з господарчої роботи Григор'єва О.С. 
Відповідальність за зберігання, утримання в справному стані та своєчасне проведення 
перевірки придатності і періодичних випробувань засобів захисту, здійснення контролю за 
їх своєчасною видачею працівникам підрозділу, правильним використанням покладено на 
керівників СТРУКТУРНИХ.

Всі працівники закладу, згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 
на робочому місці» та Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуття та іншими засобами індивідуального захисту в НТУ 
«Дніпровська політехніка», затвердженого наказом по університету №74 від 05.12.2018 р. 
забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
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індивідуального захисту: костюми бавовняні, черевики шкіряні, костюм для зварника, 
рукавиці брезентові, щиток захисний для електрозварника, куртки утеплені, штани 
утеплені, каски захисні з підшоломником, пояси запобіжні типу 2 ПБ-2 (інв. №№ 1. 2), 
окуляри захисні, газоаналізатор; лампа акумуляторна; протигаз шланговий марки ПШ-1С, 
респіратори протигазові ФРПА-ОА1. півмаски фільтрувальні «Стандарт», калоші 
діелектричні; рукавиці діелектричні; килимки діелектричні, набори електроінструменту з 
ізольованими ручками. Наказом по університету від 28.02.2020 р. № 6 створено комісію для 
забезпечення приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять в 
заклад, на їх відповідність ГОСТам і технічним умовам та проведення їх випробувань. 
Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках обліку. Зберігання засобів 
захисту організовано відповідно ло вимог заводів-виготовлювачів.

Робітники підприємства забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями 
згідно з нормами. Організовано щорічні лабораторні та інструментальні дослідження 
вимірів повітря робочої зони, параметрів мікроклімату, шумового навантаження, вібрації, 
важкість і напруженість праці у відповідності з вимогами санітарного законодавства та 
системне проведення медичних оглядів працівникам, яким це передбачено відповідно до 
вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 (Заключні 
акти за результатами медичного огляду працівників НТУ «Дніпровська політехніка» від 
07.12.2018. 20.05.2019. видані Державним закладом «Спеціалізована багатопрофільна 
лікарня № 1 Міністерства охорони здоров'я України»4).

Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. 
№246:

при прийомі на роботу всі працівники, зайняті на роботах підвищеної 
небезпеки, пройшли попередній медогляд.

особи, що мають протипоказання за станом здоров'я, не допускаються до
виконання робіт підвищеної небезпеки._________________________________________________

навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

03  20г о р .

Г.Г. ПІВНЯК
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2 0 ^ р .  № -У-У. Л*С2 ________

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 оргат/
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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