
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Державний____ архів____ Д н і п роп етровської
області________________________________________________________________ _

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи

49069, м. Дніпро, вул .Михайла Грушевського, буд. 89

місцезнаходження

код ЄДРПОУ 03494578

код згідно з ЄДРПОУ

Виконуюча обов’язки директора Легостаєва Олена Олександрівна

прізвище, ім'я та по батькові керівника

(056) 732-49-69, dado@adm.dp.qov.ua

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 

серія і номер паспорта, ким і копи виданий, місце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 89; м. Дніпро, вул. Князя Ярослава 
Мудрого, 10________________________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. 
Згідно з додатком 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами, згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.08.2002 № 1788 у Державному архіві області страхування не 
проводиться, тому що не є об’єктомпідвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 30.10.2020
(дата проведення аудиту)

Я, ________ Легостаєва Олена Олександрівна,________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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, устаткування підвищеної небезпеки

mailto:dado@adm.dp.qov.ua


безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

Ліфти, а саме:
та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки

ліфт пасажирський, заводський номер 10229, реєстраційний номер 56980, 
вантажопідйомністю 350 кг на 9 зупинок, 1972 року виготовлення, СРСР,
кількість одиниць -  1.______________________________________________________
ліфт вантажний з провідником, заводський номер 1498-76, реєстраційний номер 
58708, вантажопідйомністю 500 кг на 10 зупинок, 1976 року виготовлення 
СРСР, кількість одиниць -  1.____________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 38, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення 
травм 1.___________________________________________________________________

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

Кількість будівель/споруд (приміщень): Адміністративний корпус за адресою м. 
Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 89.
Кількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 6.

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

Інші відомості:

У Державному архіві області наказом по архіву від 13.01.2020 №2 призначені: 
-відповідальна за координацію і контроль роботи з питань охорони праці, 
начальник відділу організації та координації архівної справи Шумейко 
О Б .
-відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування ліфтів та 
організацію їх експлуатації, начальник відділу матеріально-технічного 
забезпечення і обслуговування приміщень Карпенко A.A.

Посадові особи Державного архіву області пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці, а саме:

З питань законодавчої бази та нормативно-правових актів з охорони праці, 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів:

-начальник відділу організації та координації архівної справи 
Шумейко О.В. (протокол від 04.11.2019 № 374 засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Комунального підприємства 
«Навчально-курсовий комбінат Дніпропетровської обласної ради»);
-в.о. директора Державного архіву області Легостаєва О.О. (протокол від 
08.1072020 № 77-20 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області);).

«Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів» (НПАОП 0.00-1.02-08):

-ліфтер Стрелецька Л.В. (протокол від 03.06.2020р. №37а засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці Комунального підприємства 
«Навчально-курсовий комбінат Дніпропетровської обласної ради»);

-начальник відділу організації та координації архівної справи Шумейко



О.В. (протокол від 21.09.2020 № 206 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Комунального підприємства «Навчально-курсовий 
комбінат Дніпропетровської обласної ради»);

-начальник відділу матеріально-технічного забезпечення і 
обслуговування приміщень Карпенко A.A. (протокол від 21.09.2020 № 206 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Комунального 
підприємства «Навчально-курсовий комбінат Дніпропетровської обласної 
ради»).____________ [_____________________

(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки:

Наявність служби охорони праці Державного архіву області:
Наказом директора від 07.05*2020 № 13 затверджено Положення про службу 
охорони праці, функції якої виконує начальник відділу організації та 
координації архівної справи Шумейко О.В. В архіві розроблена та 
впроваджена наступна нормативна документація:

-Наказ в.о. директора від 29.03.2018 № 19 «Про порядок проведення 
інструктажів з охорони праці».
-Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці, затверджене в.о. директора 10.04.2018.
-Перелік питань для перевірки знань з охорони праці в архіві, затверджені 
в.о. директора 19.04.2017.
-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, затверджена 
в.о. директора 07.05.2020.
-Інструкція з охорони праці для ліфтерів, затверджена в.о. директора 
07.05:2020.
-Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, реєстрації 
інструктажів з питань пожежної безпеки.

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

Експлуатація обладнання, що декларується, виконується відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Експлуатаційна 
документація в повному обсязі знаходиться в установі. Технічне обслуговування 
ліфта здійснює TOB «Спеціалізоване підприємство «Дніпропетровськліфт-2», з
яким укладено договір від 01.07.2019 № 27/19-ЕО (дозвіл на проведення 
експертного обстеження № 488.14.30, термін дії дозволу до 05.05.2024). Наказом 
по підприємству TOB «Спеціалізоване підприємство «Дніпропетровськліфт-2»
від 02.01.2019 № 2 створено постійно діючу комісію з проведення експертного
обстеження ліфтів. Згідно з висновками експертизи проведено ремонт ліфтів.

У вересні 2019 року та січні 2020 року проведено позачерговий повний
технічнии огляд наступних ліфтів:

-ліфт пасажирський, заводський номер 10229, реєстраційний номер 56980, 
вантажопідйомністю 350 кг на 9 зупинок, дата виготовлення 23 березня 1972 
року. Нікопольський завод будівельних машин м. Нікополь, Дніпропетровська 
область, Україна; 22.07.2019 фахівцями TOB «СП» «Дніпропетровськліфт-2»
проведено експертне обстеження ліфта, за результатами якого ліфт потребував
проведення ремонту. Після проведення ремонту фахівцями «Товариства
технічного нагляду Діекс» 20.09.2019 здійснено позачерговий повний технічний 
огляд ліфта, за результатами якого ліфт знаходиться в справному стані та 
витримав випробування, можлива подальша експлуатація з паспортними 
характеристиками. Відповідність ліфта встановлена наявністю висновку
експертизи № 32298501-09-0008.19.

-ліфт вантажний з провідником, заводський номер 1498-76, реєстраційний
номер 58708, вантажопідйомністю 500 кг на 10 зупинок, дата виготовлення 26



жовтня 1976 року. Спітакський ліфтобудівельний завод виробничого
об’єднання «Армліфтмаш», м. Спітак Вірменія; 22.07.2019 фахівцями ТОВ
«СП» «Дніпропетровськліфт-2» проведено експертне обстеження ліфта, за
результатами якого ліфт потребував проведення ремонту. Після проведення 
ремонту фахівцями «Товариства технічного нагляду Діекс» 24.01.2020
здійснено позачерговий повний технічний огляд ліфта, за результатами якого 
ліфт знаходиться в справному стані та витримав випробування, можлива
експлуатація. Відповідність ліфта встановлена наявністю висновку експертизи
№ 32298501-09-0009.19.

експлуатаційної докум ентації

Забезпечення засобами індивідуального захисту: ліфтер забезпечена
діелектричними рукавицями та діелектричним килимком 
________________________________засоби індивідуального захисту_______________________

Архів забезпечено Навчально-методичною літературою, законодавчими 
актами з питань охорони праці: Закон України «Про охорону праці»; Типове 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві. Нормативно-правові акти
з охорони праці знаходяться у вільному доступі в кабінеті кадрової служби. 
Кабінет оснащений комп’ютером, навчальними посібниками з охорони праці, 
актами законодавства та державними нормативними актами з охорони праці, 
необхідним методичним забезпеченням для проведення інструктажу та 
консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці.

(нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методогочне забезпечення)

обллс,;
x . v  „ v i r  Л и ;ї> ЦНі:

(підпис)
О.О. Легостаєва

м.п.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці ^ ^ ^ у ^ у г ^ ^ г -2020 р №

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.
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