
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Дніпропетровський національний університет________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (ДНУЗТ), 49010, м.Дніпро, вул. Лазаряна, 2 

місцезнаходження,
ЄДРПОУ 01116130 надання адміністративних послуг

код згідно з ЄДРПОУ,
Пшінько Олександр Миколайович,

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
тел.(056) 776-59-47, факс (0562) 47-18-66, e-mail: dnuzt(a),diit.edu.ua 

номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти;

в х .  N IOIC&Ù - йДЗ Ь 3 3 -  Иъ.-ш -го гь  
ІЛЛЕР 7яій-------------------- 20- р -

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;
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
49010, місто Дніпро, вулиця Лазаряна, 2______ ____________________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПАТ «Страхова компанія «РАРИТЕТ»
(найменування страхової компанії,

Договір № 09-2017/03від 24березня 2017 року, Додаткова угода № 1 від 14 березня 2018 року________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

строк д ії-  до 31 березня 2019 року
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці............................

(дата проведення аудиту)
Я, Пшінько Олександр Миколайович, ректор Дніпропетровського національного університету 

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 
залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_______________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отриманнявідповідного дозволу,

Кількість робочих місць -3, в тому числі тих, на яких існує підвищенний ризик виникнення травм -  З, 
кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

бідівель і споруд (приміщень) -  89, виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів -  21. 
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: ректор університету -  Пшінько Олександр Миколайович, перший проректор -  
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Боднар Борис Євгенович, завідуюча кафедрою хімії та інженерної екології -  Зеленько Юлія__________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Володимирівна, завідуючий галузевою науково-дослідною лабораторією «Охорона навколишнього____
середовища на залізничному транспорті» Бойченко Андрій Миколайович, виконавці робіт: старший 
науковий співробітник -  Сорока Максим Леонідович, наук, співробітник -  Романенко Євген Петрович.



В університеті існує відділ охорони прані V кількості 4 путівників, начальник відділу охорони пуаиі- 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Олійник Олександр Віталійович ___________________________________________________________
Функиіонування системи управління охороною праці здійснюється на підставі Положення про 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової
організацію роботи охорони праиі та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в_____

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
установах та закладах освіти.
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок проведення

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
навчання та перевірки знань з питань охорони праиі. Вступний інструктаж з питань охорони праці 

захисту нормативно-правової та матеріально-технічної бази
проводиться відділом охорони праиі, первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі_______

навчально-методичного забезпечення)
проводяться відповідальними особами за дотримання вимог законодавства з питань охорони праиі ( 
своїх підрозділах. Створено комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Працівники відділі 
охорони праиі пройшли перевірку знань з правил, норм, інструкцій з охорони праиі в повному обсязі 
Розроблено 457 інструкцій з охорони праиі, що затверджуються наказами начальника виробничого 
підрозділу згідно зі строками їх перегляду. «Інструкція з охорони праиі при виконання робіт на висоті>, 
№ 41,6 (затверджена наказом ректора від 21.02.2018 № 16).
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з нормами безплатноі 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівника 
залізничного транспорту України НПАОП 60.1-3.31-17, Типовими галузевими нормами безкоштовної 
видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313 працівникам та службовцям, зайнятим на будівельно- 
монтажних та ремонтно-будівельних роботах, Нормами безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціаіьного взуття та інших 313 працівникам загальних професій різних галузей промисловості. 
Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням в 
відповідні журнали. Роботи, що виконуються на висоті 1,3 метра виконується відповідно вимогам 
Правил безпечної роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98.
Працівники Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка 
В.Лазаряна забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праиі і експлуатаційною 
документацією, матеріально-технічна база відповідає Закону України «Про охорону праці».

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.".


