
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця_________ Дніпропетровський державний університет

_____________________________________________ внутрішніх справ________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________________________ 49000. м. Дніпро, пр. Гагаріна. 26___________________
місце знаходження

_________________________________ код ЄДРПОУ 08571446_____________________
код згідно з ЄДРПОУ

Ректор____________________ Фоменко Андрій Євгенович_________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________________(056) 756-45-45. mail@dduvs.in.ua___________________
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;

__________________________за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна. 26________________
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 д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______ 15.10.2020_______
(дата проведення аудиту)

Я. Фоменко Андрій Євгенович_______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

__________________________________________________________________ _9

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 
Ліфти, а саме: Ліфт вантажний ПГ-019. реєстраційний № 00450. заводський № 537

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

mailto:mail@dduvs.in.ua


дата виготовлення 1980 рік, СРСР
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 всього 840, у тому числі тих, на яких існує пілвитттений ризик
виникнення травм 3_____________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик кинекнення травм,

Кількість будівель 14________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» Законодавства 

України про охорону праці. Основних положеннь Закону України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та взаємозв'язок з іншими Законами 
України, «Законодавство України про працю» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів, перевірка знань комісією Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, створеною на підставі наказу від 21.03.2018 № 68.

Фоменко Андрій Євгенович, ректор ДДУВС (посвідчення № 10416 від 03.12.2018, 
протокол № 281).

Ковбаса Володимир Миколайович, перший проректор ДДУВС (посвідчення № 10417 
від 03.12.2018, протокол № 281).

Ситторов Олександр Анатолійович, проректор ДДУВС (посвідчення № 10418 від 
03.12.2018, протокол №281).

Наливайко Лариса Романівна, проректор ДДУВС (посвідчення № 10419 від 03.12.2018, 
протокол № 281).

Григор'єв Анярій Володимирович, начальник відділу матеріального забезпечення, 
(посвідчення № 10279 від 29.11.2018, протокол №373).

Гягтуттткя Ігор Васильович, заступник начальника відділу матеріального забезпечення, 
(посвідчення № 10280 від 29.11.2018. протокол №373).

Сягай лак Володимир Андрійович, голова первинної організації профспілки 
університету (посвідчення № 10281 від 29.11.2018. протокол №373).

Борисенко Тетяна Василівна, начальник відділу юридичного забезпечення, 
(посвідчення № 10282 від 29.11.2018, протокол №373).

Пройшли навчання та перевірку знань в КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР» 
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, створеною на підставі наказу від 06.08.2020 № 160:

Глуховеря Віталій Андрійович, проректор ДДУВС (посвідчення № 021045 від
21.09.2020. протокол №201).

Комісаров Сергій Анатолійович, проректор ДДУВС (посвідчення № 021024 від
21.09.2020. протокол №201).

Пройшла навчання та перевірку знань в КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР» 
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, створеною на підставі наказу від 06.09.2019 № 186:

Ткаченко Ірина Григорівна, інженер з охорони праці (посвідчення № 019886 від
03.08.2020. протокол №135-А).

В КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР» пройшли навчання та перевірку знань 
Правил будови і безпеної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08):



Ткаченко Ірина Григорівна, інженер з охорони праці (посвідчення № 020937 від
21.09.2020. протокол №206).

Шейко Лілія Олексіївна, начальник їдальні (посвідчення № 020936 від 21.09.2020. 
протокол №206).

Наказом від 12.10.2020 № 853 особою, відповідальною за організацію робіт з 
технічного обслуговування, ремонту, експлуатації та справного стану ліфта в ДДУВС. 
призначено інженера віллілу матеріального забезпечення Березовського Василя Вікторовича, 
який пройшов навчання і перевірку знань Правил будови і безпеної експлуатації ліфтів 
(НПАОП 0.00-1.02-08). Посвідчення № 020938 від 21.09.2020, протокол № 206.

Наказом від 13.01.2020 № 19 особою, відповідальною за електрогосподарство на 2020 
рік призначено інженера відділу матеріального забезпечення Березовського Василя 
Вікторовича, який пройшов навчання з ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21.98), ПБЕ електроустановок 
облалнання, спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил експлуатації 
електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01). ПТЕЕС. Правил пожежної безпеки в Україні 
(НАПБ А.01.001-14). КП «Навчально - курсовий комбінат» ДОР» (посвідчення № 001604 
від 20.04.2018. остання перевірка знань 22.07.2020 протокол № 112).

(прізвище, імя та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

В ДДУВС створено службу охорони праці (наказ ДДУВС від 23.05.2017 № 359 «Про 
створення служби охорони праці Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ»). Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Ткаченко 
Ірину Григорівну.

В 7ТДУВС наказом від 20.07.2020 № 521 створено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці.

Забезпечено функціонування системи управління охороною праці СУОП (наказ 
7Т7ТУВС від 29.08.2013 № 319 «Про організацію роботи з охорони праці);

Забезпечено належне утримання будівель, споруд і території (наказ ДДУВС від 
22.07.2022 № 535 «Про забезпечення належного стану будівель споруд і території 
університету»;

Розроблено інструкції з охорони праці по посадам і по видам виконуємих робіт, 
програми проведення інструктажів (первинного, повторного), програми спеціального 
навчання. Для працівників яким дозволено експлуатацію ліфта розроблено та затверджено 
наказом від 05.10.2020 № 819 виробничу інструкцію «Інструкція з охорони праці № 34 дла 
атестованого обслуговуючого персоналу по посаді ліфтера».

Перелік журналів які ведуться службою охорони праці: журнал реєстрації потерпілих
від НВ (у тому числі поранень) вільнонайманих працівників; журнал реєстрації потерпілих від
НВ (у тому числі поранень) атестованих працівників; журнал реєстрації потерпілих від НВ на
виробництві; журнал реєстрації аварій; журнал обліку професійних захворювань (отруєнь);
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці; журнал реєстрації інструкцій з ОП; журнал
протоколів перевірки знань ПБЕЕС; журнал реєстрації інструктажів на робочому місці ВМЗ;
журнал реєстрації нещасних випадків, що сталися з учасниками навчально-виховного
процесу; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань ОП для підрядних організацій;
журнал видачі посвідчень. _________________________________________________________ _

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

Наказом від 12.10.2020 № 853 призначено атестований обслуговуючий персонал по посаді 
ліфтер з покладанням на них обов'язків згідно виробничих інструкцій та правом експлуатації 
ліфта:

1. Шеф кухар Гуденко Павло Олександрович (посвідчення № 021267 від 06.10.2020, 
протокол № 183);

2. Завідувач відділення Зінченко Ольга Іванівна (посвідчення № 021266 від 06.10.2020, 
протокол № 183);

3. Старший к о м ір н и к  Мороз Тетяна Олександрівна (посвідчення № 021271 від
06.10.2020. протокол № 183);

4. Стяртттий комірник Боровкова Ірина Анатоліївна (посвідчення № 021265_від
06.10.2020. протокол № 183);



5. Кухар Довбня Інна Сергіївна (посвідчення №021274 від 06.10.2020. пр.№ 183);
6. Kvxap Жилик Тетяна Михайлівна (посвідчення № 021278 від 06.10.2020. п. № 183);
7. Допенко Ліна Володимирівна, (посвідчення № 021273 від 06.10.2020. пр. № 183).
В університеті в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорт на ліфт 

(дублікат), договір від 11.09.2020 № 395/20 з ТОВ «Ліфтсервіс» на технічне обслуговування і 
ремонт ліфта, висновок експертизи від 2020 №31181102-09-16.20, позитивний результат ТО 
від 09.09.2020 наяаний ДП «Центр сертифікації», журнал проведення інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці атестованого обслуговуючого персоналу, журнал технічного
о г л і л у  ліфтів, журнал огляду ліфтів.___________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені спецодягом, засобами індивідуального та колективного 
захисту такими як халати, діелектричні коврики, діелектричні перчатки, зідно Норм видачі
спецодягу та інших засобів індивідуального захисту.______________________________________

засобів індивідуального захисту

В університеті в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-4.21-04
«Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; Правил будови і
безпеної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08); ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21.98), ПБЕ
електроустановок обладнання, спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил
експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), ПТЕЕС, Поравила пожежної
безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-14) та інш. Університет забезпечений необхідною
навчально-методичною літературою та наочними посібниками. Є необхідні нормативно-
правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету та
друкованих видань._____________________________

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

Ректор
р J ^

X ’°4 с Л  (підпис)

2S Ю  2 0 <
Анлпій ФОМЕНКО
(ініціали та прізвище)

Декларація j  v -v ~
територіальному органі Держпраці 20-^f). № /'jJL

____
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у

__________ Ф
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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}



j Головне -управління Держпраці 

у Дніпропетровській області
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