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законодавства з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю науково- 
виробниче підприємство «ДНІПРО-КОНТАКТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51200 Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, 4Б, код згідно з 
ЄДРПОУ 24248561, директор Портянко Григорій Андрійович, телефон 
(0562) 32-08-76;

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
(0562) 32-08-76; dk-office@ukr.net

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;
51200 Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Північна, 4Б.

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
_______________________________ не має___________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_______ Не проводився______________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Портянко Григорій Андрійович -  директор

(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:
_______________Технологічні транспортні засоби________________________________
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
1. Навантажувач вилковий ДВ 1788.33, р.в. 1988, державний номер Т0378ДН, 
останній технічний огляд 12.2017р.; свідоцтво про державну реєстрацію Серія ТДН 
№ 0378 в Територіальному управленні у Дніпропетровській області 
Держгірпромнагляду -  23.05.2006р.
2. Навантажувач вилковий ДВ 1792.45, рік виготовлення 1981, державний номер 
Т0379ДН, останній технічний огляд 12.2017р.; свідоцтво про державну реєстрацію
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Серія ТДН № 0379 в Територіальному управлвнні у Дніпропетровській області 
Держгірпромнагляду -  23.05.2006р.
3. Навантажувач вилковий ДВ 1792.33, рік виготовлення 2003, державний номер 
Т06223АЕ, останній технічний огляд 12.2017р.; свідоцтво про державну реєстрацію 
Серія АЕ № 002887 в Територіальному управлвнні у Дніпропетровській області 
Держгірпромнагляду -  29.01.2014р.
4. Навантажувач вилковий ДВ 1792.33, рік виготовлення 1985, державний номер 
Т0377ДН, останній технічний огляд 12.2017р. свідоцтво про державну реєстрацію 
Серія ТДН № 0377 в Територіальному управлвнні у Дніпропетровській області 
Держгірпромнагляду -  23.05.2006р.

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення,

Країна походження: Болгарія, Висновок експертизи № 12.1-09-ТВ-0064.16 щодо 
відповідності машин,механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам 
нормативно-правових актів з охорони праці України, виданий ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» 30.09.2016р. до 30.09.2018р.

країна походження, які

Дозвіл № 0499.13.12 на експлуатацію діє з 24.05.2013р. до 24.05.2018р. виданий ТУ 
Держгірпромнагляду в Дніпропетровській області.

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
Кількість робочих місць -7, з них 3 посадові особи

кількість робочих місць, у тому числі тих,
та 4 робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Одна будівля в якій розміщено: 1 адміністративне приміщення, 5 виробничих 
дільниць та 3 структурних підрозділів.

Будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів ( цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Портянко Григорій Андрійович -  директор,
Ивченко Юрій Васильович - начальник виробництва;
Міцик Валентина Федорівна - інженер з охорони праці.

Наказом від 19.01.2018р. № 10 у ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» призначено особу 
відповідальну за дотримання вимог з питань охрони праці та промислової безпеки на 
виробництві -  начальник виробництва Івченко Ю.В.
Наказом від 23.01.2018р. № 4 у ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» призначено особу 
відповідальну за забезпечення безпечної експлуатації вентиляційних систем в 
виробничих приміщеннях - енергетик Приходько А.Г.
Наказом від 23.01.2018р. № 13 у ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» призначено особу, 
відповідальну за виконання ремонтних робіт обладнання -  начальник виробництва 
Івченко Ю.В.
Наказом від 23.01.2018р. № 14 у ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» призначено 
особу, відповідальну за безпечну експлуатацію електроустановок - енергетик 
Приходько А.Г.
Наказом від 23.01.2018р. № 16 у ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» призначено особу, 
відповідальну за організацію безпечної роботи навантажувачів та за безпечне
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проведення вантажно-розвантажувальних робіт -  начальник виробництва 
Івченко Ю.В.
Наказом від 25.01.2018р. № 13 у ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» призначено особу, 
відповідальну за безпечну експлуатацію технологічного обладнання та комунікацій 
-  начальник виробництва Івченко Ю.В.

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

У ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» створена служба охорони праці.
Наказом від 19.01.2018р. № 9 функції служби охорони праці покладені на інженера з 
охорони праці Міцик В.Ф.
У ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» розроблено, затверджено та введено в дію 
наказом № 2 від 25.01.2016р.:

- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про комісію з охорони праці підприємства»;
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці»;
- «Положення про виконання робіт підвищеної небезпеки»;
- Інструкції з охорони праці - всього в кількості 36шт. в тому числі:

- Інструкція з охорони праці № 6 для водія навантажувача;
- Інструкція з охорони праці № 13 для робітників, виконуючих вантажно- 
розвантажувальні роботи.
У ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» розроблено, затверджено та введено в дію 
посадові інструкції від 25.01.2016р.

Посадові особи пройшли навчання законів та нормативно-правових актів з охрони 
праці:
- директор Портянко Г.А. в ДП «Придніпровський ЕТЦ», перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області -  протокол № 211/2 
від 10.11.2016р.;
- начальник виробництва Ивченко Ю.В. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН», перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області - протокол № 205 від 19.07.2016р.;
- інженер з охорони праці Міцик В.Ф. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН», перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області - протокол № 235/1 від 10.08.2016р.
- енергетик Приходько А.Г. в ТОВ Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН», 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області -  протокол № 127 від 25.04.2017р.;

Пройшли навчання:
НПАОП 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»:

- директор Портянко Г.А. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ДНІПРОБУД», 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області - протокол № 1082 від 09.11.2016р.;
- начальник виробництва Ивченко Ю.В. та інженер з охорони праці Міцик В.Ф. в 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН», перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області - протокол № 13 від 
25.01.2017р;

НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт»:
- директор Портянко Г.А., начальник виробництва Ивченко Ю.В. та інженер з 
охорони праці Міцик В.Ф. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ДНІПРОБУД», 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області -  протокол № 1071 від 03.11.2016р.;



НПАОП 24.3-1.18-13 «Правила з охрони праці для виробництв лакофарбової 
промисловості»:
- директор Портянко Г.А. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ДНІПРОБУД», 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області -  протокол № 1207 від 14.12.2016р.,
- начальник виробництва Ивченко Ю.В., інженер з охорони праці Міцик В.Ф., 
енергетик Приходько А.г. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ДНІПРОБУД», 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області -  протокол № 117 від 15.02.2018р.;

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»:
- директор Портянко Г.А. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ДНІПРОБУД», 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області -  протокол № 990 від 13.10.2016р. (IV група з електро-безпеки),
- начальник виробництва Ивченко Ю.В. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН», перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області -  протокол № 21 від 01.02.2017р.,
- інженер з охорони праці Міцик В.Ф. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ 
ЛАЙН», перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області -  протокол № 254 від 23.08.2016р.,
- енергетик Приходько А.Г. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ДНІПРОБУД», 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області -  протокол № 834 від 18.08.2017р. (V група з електро-безпеки);

НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила безпечної експлуатації систем вентиляції в 
хімічних виробництвах»:
- директор Портянко Г.А.. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ДНІПРОБУД», 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області -  протокол № 1208 від 14.12.2016р.,
- начальник виробництва Ивченко Ю.В. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
«ДНІПРОБУД», перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області -  протокол № 21 від 01.02.2017р.,
- інженер з охорони праці Міцик В.Ф. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
«ДНІПРОБУД», перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області -  протокол № 868 від 22.08.2017р.,
- енергетик Приходько А.Г. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ДНІПРОБУД», 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області -  протокол № 3 від 13.01.2016р.;

НАПБА 01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»:
- директор Портянко Г.А. -  протокол № 1034 від 26.10.2016р., начальник 
виробництва Ивченко Ю.В. та інженер з охорони праці Міцик В.Ф. - протокол № 570 
від 29.06.2016р. в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ДНІПРОБУД».

Робітники підприємства:
- Волков Олексій Дмитрович, Цьомкало Валерій Іванович, Михальченко Виталій 
Петрович - отримали професійно-технічну освіту в ТОВ Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» по професії водій навантажувача, четвертого розряду ( Протокол № 376 
від 26.04.17р.);
- Малишко Дмитро Іванович - отримав професійно-технічну освіту в ТОВ Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» по професії водій навантажувача третього розряду ( Протокол 
№ 687 від 04.07.2002р.).
Чергову перевірку знань з питань охорони праці водії навантажувачів: Волков 
Олексій Дмитрович, Цьомкало Валерій Іванович, Михальченко Виталій Петрович 
та Малишко Дмитро Іванович пройшли в комісії підприємства - протокол № 11 від 
10.05.2018р.



Наказом №1 від 19.01.2018р. у ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» 
затверджено склад комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці:
- голова комісії: Портянко Григорій Андрійович -  директор;
- члени комісії: Ивченко Юрій Васильович - начальник виробництва;

Міцик Валентина Федорівна - інженер з охорони праці.
- призначено осіб, відповідальних за проведення навчання та інструктажу з 

питань охорони праці;
- затверджено план та програми проведення навчання у робітників 

підприємства.
Працівники, допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки проходять 
інструктаж 1 раз в квартал, а всі інші робітники 1 раз в 6 місяців.
В ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» ведуться Журнали реєстрації інструктажів:
- «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;
- «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»;
- «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці»;
- «Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці»;
- «Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і пристроїв»;
- «Журнал огляду систем вентиляцій»;
- «Журнал обліку та видачі наряд допусків»;
- «Журнал обліку та видачі засобів індивідуального захисту»;
- «Картки обліку та видачі спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту».

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
Експлуатаційна документація на обладнання на виробництві - в повному обсязі.

Працівники ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» повністю та своєчасно 
забезпечуються необхідним, згідно з затвердженими нормами -  наказ по 
підприємству від 15.01.2018р. № 2, спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту: захисні окуляри, респіратори, робочі рукавиці, х/б 
перчатки та інше.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Наказом №1 від 15.01.2018р. в ТОВ НВП «ДНІПРО-КОНТАКТ» затверджено 
нормативно-правові акти, які діють та є в наявності на виробництві:

Закон України «Про охорону праці»;
- Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві;
Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків не 
виробничого характеру;
ДНАОП 0.00-4.12-99 «Типове положення про навчання з питань охорони 
праці»;

- ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником 
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;

- ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-1.22-08 «Правила будови та безпечної експлуатації 

навантажувачів»;
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;

- НПАОП 24.3-1.18-13 «Правила охорони праці для виробництв лакофарбової 
промисловості»;
НПАОП 0.00-1.27-00 «Правила безпечної експлуатації систем вентиляції у 
хімічних виробництвах»;



та інші нормативні акти.
На підприємстві створено кабінет з охорони праці.
В кабінеті розміщено пластиковий стенд з інформацією по охороні праці, 
знаходяться нормативно-правові акти, які діють на виробництві

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 ^ ґЬ.
№ '2 ________ .

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, устаткування 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.”


