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ДЕКЛАРАЦІЯ
М г'рряа-------- -відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«Верхньодніпровський завод потужного радіобудування»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, 37,

код згідно з ЄДРПОУ
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_____________ 14313961, Попов Михайло Сергійович, іш'кІшІ.ророуДinodern-expo.com___________
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;

_________________________ 51600, м. Верхньодніпровськ, вул. Титова, 37,______________________
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 шкоди _________________________________
(найменування страхової компанії.
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, _____________________________ Попов Михайло Сергійович____________________________
(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, устатковання
підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 додатку 6 до Порядку);_________________
______________________________________________ (найменування виду робіт_______________________________________________

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої________
частоти (п.16 додатку 6 до Порядку);_________________________________________________________
Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним,
вибухонебезпечним та інертним газом (п.18 додатку 6 до Порядку);____________________________
Зварювальні роботи (п.19 додатку 6 до Порядку);_____________________________________________
Експлуатація технологічних транспортних засобів (п.5 додатку 7 Порядку),
а саме: навантажувач вилковий в о о с к е т е БР 35В 2011 р.в., Китай;_______

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

навантажувач вилковий В-15 11-5, «Роозап», 2011 р.в., Китай;;_____
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
навантажувач вилковий CPD 15J-D1 «Doosan», 2007 р.в., Китай;_____________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
навантажувач вилковий ЕВ-717 р.в., «Balkancar», 1984 р.в. Болгарія;__________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
навантажувач вилковий М41.030.07 «Лев», 2005 р.в., Україна._________________________________
кількість робочих місць - всього по підприємству 331, задіяних в заявлених роботах 165,_______
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 47______________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
будівель і споруд (приміщень) - 2,__________________________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) - цехів - 1. стр. підрозділів - 5;
дільниць -11.______________________________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості

Для виконання заявлених робіт на підприємстві розроблена та функціонує
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
система управління охороною праці, а саме : переглянуто та введено в дію «Положення про_____
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
службу охорони праці ТОВ «ВЗПР»» затверджено наказом 25.04.2016 р. №50, «Положення
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці ТОВ «ВЗПР»»
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
затверджено наказом 25.041.2016 р. №51: «Положення про порядок виконання робіт з
підвищеною небезпекою ТОВ «ВЗПР»» затверджено наказом 25.04.2016 р. № 52; «Положення
про систему управління охороною праці ТОВ «ВЗПР»» затверджено наказом 25.04.2016 № 53.
Виконання функцій служби охорони праці покладено________________________________________
наказом від 31.05.2018р. №315К на інженера з охорони праці Березу О.О._____________________
_______Керівники та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань_______
охорони праці в установленому порядку.____________________________________________________
_______Працівники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих______
навчальних закладах, на навчальних курсах та на попередньому місці роботи.__________________
_______Працівники проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично.___________
_______Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та індивідуальними засобами захисту
згідно встановлених норм затверджених наказом №6 від 01.02.2018 р._________________________
_______Працівники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями._________________________
_______Наказом № 48 від 11.06.2018 затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою;______
Наказом № 56 від 21.06.2018 призначено відповідальних за виконання робіт підвищеної
небезпеки: наказом № 65 від 16.07.2018 призначено відповідальних за затвердження та видачу
наряд-допусків та розпоряджень на ТОВ «ВЗПР». наказом №66 від 16.07.2018 оновлено склад
комісії з перевірки знань з охорони праці____________________________________________________

На підприємстві переглянуті та затверджені посадові інструкції та інструкції з ОП:
Інструкція з ОП для електрика
Інструкція з ОП при експлуатації електроустановок
Інструкція з ОП під час ручного електродугового зварювання
Інструкція з ОП для газозварювальників (газорізальників)
Інструкція з ОП при проведенні паяльних робіт
Інструкція з ОП при газовій різці металу
Інструкція з ОП з безпечного виконання зварювальних робіт
Інструкція з ОП для електрогазозварників

№9-17
№10-17
№20-17
№21-17
№22-17
№23-17
№24-17
№25-17

Інструкція з ОП про оформлення і видачу наряд-д о пусків на виконання робіт
підвищеної небезпеки
Інструкція з ОП під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів зі
стисненими і зрідженими газами
Інструкція з ОП при експлуатації балонів з газом
Інструкція з ОП при застосуванні зжижених газів пропан-бутан для газопламенних робіт
на підприємстві
Інструкція з ОП при роботі з легкозаймистими і горючими рідинами та іншими
вогненебезпечними і вибухонебезпечними рідинами
Інструкція з ОП для водія електронавантажувача
Інструкція з ОП для водія автонавантажувача
Інструкція з ОП при виконанні робіт на висоті
Інструкція з ОП при вантажно-розвантажувальних роботах
Інструкція з ОП під час роботи на лісах і помостах
Інструкція з ОП під час роботи на драбинах і стремянках

№50-17
№55-17
№56-17
№57-17
№58-17
№70-17
№71-17
№78-17
№91-17
№109-17
№110-17

Працівники, які пройшли спеціальне навчання в учбовому комбінаті «Дніпробуд»:
- По загальному курсу з охорони праці: Береза Олексій Олександрович - інженер з охорони
праці, посвідчення № 5224 від 04.06.2018р.; Бондар Сергій Іванович - майстер дільниці,
посвідчення № 7130 від 28.07.2016р.; Бражник Олександр Володимирович - головний
енергетик, посв. № 7128 від 28.07.2016 р.: Вівтаник Неля Григорівна - майстер цеху.
посв.№7131 від 28.07.2016 р.; Галушка Віталій Володимирович - інженер з пожежної
безпеки. посв.№13288 від 07.12.2017р.; Гулий Анатолій Володимирович - завідувач
господарством. посв.№12088 від 17.12.2015р.; Дрокін Євген Володимирович - майстер
дільниці. посв.№6563 від 05.07.2017р.; Івашина Максим Володимирович - майстер
дільниці. посв.№9527 від 20.09.2017р.; Колісник Володимир Миколайович - майстер цеху.
посв.№7129 від 28.07.2016 р.; Короїд Руслана Олександрівна - майстер дільниці
посв.№6564 в і д 05.07.2017р.; Кубінський Степан Ярославович - заступник директора з
виробництва. посв.№7008 від 19.07.2017р.; Маленченко Сергій Олексійович - майстер
цеху, посв.№8961 від 15.10.2015р.; Мельник Микола Андрійович - головний технолог.
посв.№2319 від 29.03.2018р.; Найдюк Віталій Юрійович - начальник відділу якості.
посв.№6563 від 05.07.2017р.; Пономаренко Сергій Вікторович - майстер дільниці.
посв.№1019 від 15.02.2018р.: Попов Михайло С ергійович-директор. посв.№2018 від
24.03.2016р.; Радченко Юрій Володимирович - начальник складського комплексу.
посв.№5900 від 23.07.2015 р.; Свитка Володимир Володимирович - майстер дільниці.
посв.№ 1556 від 01.03.2018р.; Сиротюк Євген Сергійович - майстер дільниці. посв.№11881
від 09.11.2017р.; Смик Євген Миколайович - майстер дільниці. посв.№ 11880 від
09.11.2017р.; Сухобоченко Микола Миколайович - майстер дільниці. посв.№5444 від
14.06.2017р.: Тетерятнік Костянтин Васильович - майстер дільниці. посв.№1567 від
01.03.2018р.; Толстой Сергій Юрійович - головний інженер. посв.№12272 від 15.12.2016р.;
Чайков Андрій Валерійович - заступник начальника цеху. посв.№9529 від 20.09.2017р.;
Черкун Антон Едуардович - майстер дільниці. посв.№5442 від 14.06.2017р.; Чубаєвський
Павло Володимирович - директор департаменту логістики. посв.№ 11883 від 09.11.2017р.;
Шаповал Олександр Миколайович - головний механік, посв.№5445 від 14.06.2017р.
- По курсу правил безпечної експлуатації електроустановок: Береза Олексій Олександрович
- інженер з охорони праці № 4534 від 25.05.2018р.; Бондар Сергій Іванович - майстер
дільниці, посвідчення № 3747 від 13.05.2016р.; Бражник Олександр Володимирович головний енергетик, посв. № 13321 від 01.12.2018 р.; Вівтаник Неля Григорівна - майстер
цеху. посв.№3744 від 13.05.2016 р.;
Гулий Анатолій Володимирович - завідувач господарством. посв.№ 04.12.2015 від
04.12.2015р.; Дрокін Євген Володимирович - майстер дільниці. посв.№6645 від
07.07.2017р.: Іваїпина Максим Володимирович - майстер дільниці. посв.№8317 від
19.08.2017р.: Колісник Володимир Миколайович - майстер цеху. посв.№3746 від

13.05.2016 р.; Короїд Руслана Олександрівна - майстер дільниці. посв.№6642 від
07.07.2017р.: Кубінський Степан Ярославович - заступник директора з виробництва,
посв.№ 7116 від 21.07.2017р.; Маленченко Сергій Олексійович - майстер цеху. посв.№9206
від 16.10.2015р.; Мельник Микола Андрійович - головний технолог. посв.№8286 від
25.08.2015р.; Найдюк Віталій Юрійович - начальник відділу якості. посв.№6644 від
07.07.2017р.: Пельц Володимир Васильович - начальник цеху. посв.№14327 від
29.12.2017р.: Пономаренко Сергій Вікторович - майстер дільниці. посв.№1063 від
21.02.2018р.: Радченко Юрій Володимирович - начальник складського комплексу.
посв.№8283 від 25.09.2015 р.; Свитка Володимир Володимирович - майстер дільниці.
посв.№ 1061 від 21.02.2018р.; Сиротюк Євген Сергійович - майстер дільниці. посв.№10657
від 13.10.2017р.; Смик Євген Миколайович - майстер дільниці. посв.№ 10656 від
13.10.2017р.: Сухобоченко Микола Миколайович - майстер дільниці. посв.№4712 від
26.05.2017р.; Тетерятнік Костянтин Васильович - майстер дільниці. посв.№1062 від
25.02.2017р.; Толстой Сергій Юрійович - головний інженер. посв.№4709 від 27.05.2017р.;
Чайков Андрій Валерійович - заступник начальника цеху. посв.№10658 від 13.10.2017р.;
Черкун Антон Едуардович - майстер дільниці. посв.№4710 від 26.05.2017р.: Чубаєвський
Павло Володимирович - директор департаменту логістики. посв.№?12357 від 17.11.2017р.;
Шаповал Олександр Миколайович - головний механік. посв.№4713 від 26.05.2017р.
По курсу правил охорони праці при виконанні робіт на висоті: Бражник Олександр
Володимирович - головний енергетик. посв№6768 від 11.07.2017р.; Космін Олександр
Володимирович - електромонтер. посв.№14188 від 27.12.2017р.; Моісеєнко Олександр
Миколайович - оператор котельні. посв.№14192 від 27.12.2017р.; Русін Ростислав
Володимирович - електромонтер. посв.№14190 від 27.12.2017р.; Тарасєвич Віктор
Анатолійович - оператор котельні. посв.№ 14195 від 27.12.2017р.; Тищук Микола
Федорович - електрогазозварник. посв.№ 14196 від 27.12.2017р.; Толстой Сергій
Юрійович - головний інженер. посв.№6769 від 11.07.2017 р.; Ушаков Віталій Генадійович
- оператор котельні. посв.№14194 від 27.12.2017р.; Чорнобай Анатолій Дмитрович електромонтер. посв.№14191 від 27.12.2017 р.: Чорнобай Сергій Олексійович електромонтер. посв.№14189 від 27.12.2017р.
По курсу правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском:
Антоненко Андрій Миколайович - водій навантажувача. посв.№1 від 08.08.2017р.; Бондар
Сергій Іванович - майстер дільниці. посв.№ 1632 від 05.03.2018р.; Вівтанік Неля
Григорівна - майстер цеху. посв.№8618 від 15.09.2015р.; Гетьман Вадим Володимирович водій навантажувача. посв.№1684 від 28.02.2018р.: Гордієнко Галина Іванівна - комірник.
посв.№1687 від 28.02.2018р.; Затулюк Віталій Миколайович - слюсар з МСР. посв.№3 від
08.08.2017р.; Колісник Володимир Миколайович - майстер цеху. посв.№7048 від
20.07.2017р.: Маленченко Сергій Олексійович - майстер цеху. посв.№1633 від
15.03.2018р.: Пельц Володимир Васильович - начальник цеху. посв.№1627 від
05.03.2018р.: Пойда Сергій Володимирович - слюсар з МСР. посв.№8055 від 08.08.2017р.;
Пономаренко Сергій Вікторович - майстер дільниці. посв.№1628 від 05.03.2018р.;
Радченко Юрій Володимирович - начальник складського комплексу. посв.№8619 від
15.09.2015 р.: Сиротюк Євген Сергійович - майстер дільниці. посв.№1629 від 05.03.2018р.:
Смик Євген Миколайович - майстер дільниці. посв.№1630 від 05.03.2018 р.; Стьожка
Юрій Вікторович - електрогазозварник. посв.№8056 від 08.08.2017р.; Сухобоченко
Микола Миколайович - майстер дільниці. посв.№7047 від 20.07.2017р.; Тетерятнік
Костянтин Васильович - майстер дільниці, посв.8621 від 15.09.2015р.; Толстой Сергій
Юрійович - головний інженер. посв.№1640 від 15.02.2018р.; Чайков Андрій Валерійович заступник начальника цеху. посв.№1634 від 15.02.2018р.; Шаповал Олександр
Миколайович - посв.№1642 від 15.02.2018р.: Шевченко Сергій Миколайович - слюсар з
МСР. посв.№8057 від 08.08.2017р.
По курсу правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів: Радченко Юрій
Володимирович - начальник складського комплексу. посв.№ 11643 від 18.12.2015р.
По спеціальності «водій навантажувача»: Антоненко Андрій Вікторович - водій
навантажувача. посв.№10649 від 24.05.2018р.; Гетьман Вадим Володимирович - водій
навантажувача. посв.№ 11299 від ЗОЛ 0.2017р.; Гулий Анатолій Володимирович -

завідуючий господарством. посв.№10647 від 24.05.2018р.; Жежерін Олександр
Володимирович - водій навантажувача. посв.№6885 від 13.07.2018 р.; Кузьмін Максим
Олександрович - водій навантажувача. посв.№2201 від 28.03.2018 р.; Пасько Руслан
Олександрович - водій навантажувача. посв.№8251 від 22.01.2018р.; Пітух Микола
Миколайович - водій навантажувача, посв.№10646 від 24.05.2018р.; Таран Олег
Валерійович - водій навантажувача. посв.№8259 від 22.01.2018р.; Гуральнік Олександр
Юрійович - водій навантажувача. посв.№6886 від 13.07.2017р.
По спеціальності «електромонтер з ремонту та обслуговування»; Космін Олександр
Володимирович - електромонтер. посв.№14291 від 29.12.2017р.: Русін Ростислав
Володимирович - електромонтер. посв.№14293 від 29.12.2017р.; Чорнобай Анатолій
Дмитрович - електромонтер. посв.№14294 від 29.12.2017р.: Чорнобай Сергій Олексійович
- електромонтер. посв.№14292 від 29.12.2017р.; Гаран Артем Андрійович електромонтер. посв.№5520 від 30.05.2018 р.
По спеціальності «електрогазозварник»: Затулюк Віталій Миколайович - слюсар з МСР.
посв.№1224 від 24.02.2018р.; Косатенко Юрій Генадійович - електрогазозварник.
посв.№6658 від 08.07.2018р.; Пойда Сергій Володимирович - слюсар з МСР. посв.№6659
від 10.07.2018р.; Черняк Богдан Петрович - електрогазозварник. посв.№8379 від
08.09.2017р.
- По курсу з правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт: Голуб Іван
Михайлович - слюсар-ремонтник. посв.№2745 від 02.04.2018р.: Гордієнко Галина Іванівна
- комірник. посв.№3633 від 10.05.2018 р.; Короїд Руслана Олександрівна - майстер
дільниці. посв.№2740 від 02.04.2018р.; Лях Володимир Іванович - різальник на пилах.
посв.№2744 від 02.04.2018р.: Мандрик Олександр Володимирович - слюсар-ремонтник.
посв.№2746 від 02.04.2018р.: Омельницький Андрій Федорович - різальник на пилах.
посв.№ 2741 від 02.04.2018р.: Пельц Володимир Васильович - начальник цеху.
посв.№2738 від 02.04.2018р.; Похил Сергій Валерійович - різальник на пилах. посв.№2743
від 02.04.2018р.: Радченко Юрій Володимирович - начальник складського комплексу.
посв.№3632 віді 0.05.2017р.: Телухін Олег Юрійович - слюсар-ремонтник. посв.№2747 від
02.04.2018р.: Ткаченко Денис Володимирович - різальник на пилах. посв.№2742 від
02.04.2018р.: Толстой Сергій Юрійович - головний інженер. посв.№2735 від 02.04.2018р.:
Хмура Ігор Олексійович - слюсар ремонтник. посв.№2748 від 02.04.2018р.; Чайков Андрій
Валерійович - заступник начальника цеху. посв.№2739 від 02.04.2018 р.; Шаповал
_______ Олександр Миколайович - головний механік. посв.№2737 від 02.04.2018р.______________

Перелік журналів з охорони праці.які ведуться на підприємстві:________________________________
- Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;___________________________________
- Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;__________________________
- Реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві;_________________________
- Ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;________________
- Протоколів перевірки знань;_______________________________________________________________
- Обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;_______________________________________________
- Реєстрації інструкцій з охорони праці на виробництві;______________________________________
- Обліку видачі інструкцій на виробництві;___________________________________________________
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетво
рювачів частоти та переносних світильників;_______________________________________________
- Журнал оперативного контролю за станом охорони праці;___________________________________
- Журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари._______________
- Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру;____________________________
- Журнал обліку вантажопідіймальних механізмів;____________________________________________
- Журнал реєстрації і огляду посудин, які працюють під тиском, та іншого обладнання на які не
розповсюджуються Правила Держгірпромнагляду;____________________________________________
- Журнал обліку, перевірки і випробування електроінструменту і допоміжного обладнання до
нього;____________ _______ _________________________________________________________________
- Журнал обліку вогнегасників, які експлуатуються на підприємстві.

Розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки до іспитів працівників з
питань охорони праці, в наявності навчальні посібники з охорони праці, плакати, попереджу
вальні знаки, періодична література._____________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.С.Попов
(ініціали та прізвище)

</о

0 7

2 ( Н |р .

Декларація зареєстрована,у журналі обліку суб'єктів господарювання у те

Держпозик?

Примітки:

^

органі

^

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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