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відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
_____Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»_________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро,____________________
_________Соборний район, проспект Дмитра Яворницького, 19_______________

місцезнаходження,

__________________________ код ЄДРПОУ 02070743______________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Ректор_______________Півняк Геннадій Григорович___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________+38(056) 744-62-11, zibrinaav(a),nmu. ors, на____________________
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;

на території відокремленого підрозділу Марганецького коледжу Національного
_______ технічного університету «Дніпровська політехніка»__________________
за адресою: 53408, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Лєрмонтова, 8

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

Відсутня
(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Відсутня

(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, устаткування підвищеної небезпеки:
Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання

(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),



номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць — викладачів з охорони праці: З робітника 
Кількість будівель — 2______________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

територія відокремленого підрозділу Марганецького коледжу Національного
_______ технічного університету «Дніпровська політехніка»__________________
за адресою: 53408, Дніпропетровська область, м. Марганець, еул. Лєрмонтова, 8

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШ І ВІДОМОСТІ

Марганецький коледж Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка» - навчальний заклад, який здійснює підготовку «молодших спеціалістів». 
Форма власності -  державна.

Положення Марганецького коледжу Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» прийнято загальними зборами трудового колективу 
23.04.2018р., затверджене наказом ректора Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» №515-л від 24.04.2018р.

Структура коледжу включає 5 циклових комісій, 1 відділення, які забезпечують 
освітній процес; адміністративні та господарські підрозділи, що забезпечують здійснення 
господарської діяльності коледжу та задоволення соціально-побутових потреб.

Відповідальний за створення умов праці та дотриманням вимог законодавства 
питань з охорони праці в Марганецькому коледжі Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка»:

Іванова Валентина Іванівна, директор коледжу, яка пройшла перевірку на знання 
законів і нормативних актів з охорони праці, профілактики побутового травматизму, 
охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільної оборони, гігієни та 
виробничої санітарії, безпеки дорожнього руху, поводження в надзвичайних ситуаціях 
(посвідчення № 10 від 6 жовтня 2016 р., протокол № 1, навчальний центр міністерства 
освіти і науки України, посвідчення № 03089390 від 13 листопада 2017 р., протокол № 35 
підприємство «Антисептик»),

Відповідальна особа за перевірку знань та дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці

Тарабанська Тетяна Борисівна, інженер з охорони праці, яка пройшла перевірку на 
знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (посвідчення № 32/13-17-4 
протокол № 32/13-17 від 14 квітня 2017р., ДП ПТЕЦ Держпраці).

Відповідальний за організацію і контроль заходів щодо створення здорових і 
безпечних умов освітнього процесу в коледжі

Мажорова Наталя Олександрівна, заступник директора з НВР, яка пройшла 
перевірку на знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (посвідчення 
№ 32/25-17-15 протокол № 32/25-17 від 20 вересня 2017р., ДП ПТЕЦ Держпраці).

Відповідальний за пожежну безпеку та експлуатацію теплових установок і 
мереж в коледжі



Мирець Сергій Миколайович, заступник директора з АГР, який пройшов перевірку 
на знання законів і нормативних актів з охорони праці, профілактики побутового 
травматизму, охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільної оборони, 
гігієни та виробничої санітарії, безпеки дорожнього руху, поводження в надзвичайних 
ситуаціях, правил безпечної експлуатації теплових установок і мереж (посвідчення 
№ 03089390 від 13 листопада 2017 р., протокол № 35; посвідчення №177475 
від 24 жовтня 2017 р, протокол №308/1, навчально-курсовий комбінат «ДОР»).

Відповідальний за електробезпеку в коледжі
Петренко Сергій Володимирович, інженер-енергетик, який пройшов перевірку на 

знання законів і нормативних актів з охорони праці, правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (посвідчення № 112462 від 22 вересня 2017 р., протокол 
№ 92-17К»),

Наявність служби охорони праці:
В коледжі наказом від 22.03.18 р. №32Л створена служба з охорони праці; 

затверджені та введені в дію Положення про службу охорони праці (наказ №30Л 
від 22.03.18 р.), Положення про адміністративно-громадський контроль (наказ №31Л 
від 22.03.18 р.).

Інформація про інструкції з ОП:
В коледжі розроблені та затверджені інструкції з охороні праці згідно 

НПОП 0.00-4.15-98:
Наказ № 28г від 1 липня 2014 року;
Наказ № 74г від 7 грудня 2017 року;
Наказ № 18г від 29 січня 2018 року.

У тому числі: «Інструкція з охорони праці для працівників, майстрів виробничого 
навчання, викладачів на робочому місці», «Інструкція з охорони прані для 
адміністративно-управлінського, інженерно-технічного, допоміжного персоналу та осіб 
які проходять навчання», «Інструкція з охорони праці в навчальних приміщеннях».

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
З працівниками та студентами проводяться інструктажі та перевірка знань з 

охорони праці відповідно до вимог чинного законодавства.
В коледжі наказом №144- від 13.10.2017 року створена комісія з перевірки знань, з 

питань охорони праці.
Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці у працівників та 

слухачів проводяться на основі «Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охороні праці» НПАОП 0.00-4.12-05.

Посадові особи коледжу та викладачі пройшли навчання з питань 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 у ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці у Дніпропетровській 
області.

Матеріально-технічне забезпечення
До основного складу матеріально-технічної бази належить: 2 кабінети з охорони 

праці, 2 комп’ютерних класи, 2 мультимедійні проектори, наочно-демонстративні та 
роздаткові матеріали, підручники, стенди, плакати, передплачуються періодичні видання. 
Розроблені навчально-методичні документи, навчально-тематичні плани, робочі 
навчальні програми та екзаменаційні білети, які містять зміст дисциплін, щодо 
організаційних форм їх вивчання та контроль над навчальним процесом.



В наявності є нормативно-правові акти з охорони праці відповідно яким 
розроблено та затверджено усі тематичні плани і програми навчання, які 
використовуються викладачами, а саме: Закон України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України».

1. Боренко Юрій Олександрович, викладач, який пройшов перевірку на знання 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (посвідчення № 32/25-17-13 протокол 
№ 32/2-17 від 09 лютого 2017р., ДП ПТЕЦ Держпраці).

2. Височина Олена Володимирівна, викладач, яка пройшла навчання та виявила 
потрібні знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (посвідчення № 
32/5-18-30 протокол № 32/5-18 від 28 лютого 2018р., ДП Придніпровський ЕТЦ 
Держпраці у Дніпропетровській обл.).

3. Єфремов Костянтин Валерійович, викладач, який пройшов навчання та виявив 
потрібні знання Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (посвідчення 
№ 32/5-18-31 протокол № 32/5-18 від 28 лютого 2018р., ДП Придніпровський ЕТІД 
Держпраці у Дніпропетровській обл.).

Матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення відповідають 
вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки.

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників дозволяє в повній мірі 
здійснювати освітній процес і відповідає основним критеріям нормативних актів.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці «# & » 20/^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.".

Викладацький склад

Г.Г. Півник


