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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Клуб Чіпсів»___________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект О. Поля 103, офіс
203, код згідно з ЄРДПОУ 39368433_____________________________________
Директор Мілов Дмитро Валентинович 0676337359_______________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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;

52500, Дніпропетровська область, місто Синельникове, вулиця Космічна 1

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

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 

можливої ш коди_______________договір не укладався____________________
(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, Мілов Дмитро Валентинович_____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

______________ _____________________________________________________________________ 9_________
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:

Зварювальні роботи;____________________________________________________
(найменування виду робіт

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

інертним газом (пропан, бутан, кисень технічний, азот, вуглекислота, аргон).
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання



Кількість робочих місць 8, в тому числі тих, на яких існує підвищений_____
ризик виникнення травм -4, будівлі і споруди-6, кількість цехів-6__________

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

Офісне та виробниче приміщення яке розташоване за адресою м.___________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Синельникове, вул. Космічна 1, орендовані (договір оренди № 01/01-17 ГС 
від 01.01.2017р.)__________________________ _____________________ _ _ _ _

Інші відомості Директор підприємства Мілов Дмитро Валентинович 
пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальній 
курс» в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол від 03.05.2018 року 
№ 404 посвідчення №3747).

Наказом від 30.07.2019 №59 начальника сектору ремонту Менчика 
Івана Івановича призначено особою відповідальною за виконання 
зварювальних робіт, за безпечну експлуатацію та зберігання балонів із
стисненим зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом,_____який
пройшов навчання та перевірку знань: з курсу «Охорона праці -  загальній 
курс» в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол від 29.11.2018 року 
№ 1390 посвідчення №14255) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області; «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки 
України» (розділ4п.1), (протокол від 30.11.2018 року № 1395 посвідчення 
№14299), IV група з електробезпеки до 1000В. перевірка знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області; «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 
(протокол від 07.08.2019 року № 952, посвідчення №12092) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області._____________________

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

Наказом № 64 по підприємству від 05 листопаду 2018 року реорганізована 
служба з охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на 
інженера з охорони праці Владімірова Сергія Володимировича (наказ від 
05.11.2018 р. № 64).____________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом від 12.03.2019 року № 28 створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці, яка пройшла навчання та перевірку 
знань в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» Голова комісії: Бобров 
Володимир Миколайович заступник головного енергетика з курсу «Охорона 
праці -  загальній курс» (протокол від 15.03.2018 року № 206 посвідчення 
№1724); перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області; «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (розділ4п.1), (протокол 
від 12.04.2019 року № 443 посвідчення №5331), V група з електробезпеки до 
та понад 1000В. перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області; (протокол від 29.11.2018 року № 1390 посвідчення №14255)



перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол від 08.05.2019 року № 538, 
посвідчення №6930) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області; члени комісії: начальник служби 
енергомеханічної Іванов O.JI з курсу «Охорона праці -  загальній курс» 
(протокол від 15.03.2018 року №206 посвідчення №1725), перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної 
безпеки України» (розділ4п.1 ), (протокол від 23.02.2018 року № 150 
посвідчення №1347), IV група з електробезпеки до 1000В. перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00- 
1.81-18 (протокол від 08.05.2019 року № 538, посвідчення №6928), перевірка 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; пройшов 
навчання та перевірку знань за «Правилами безпеки для виробництва хліба, 
хлібобулочних та макаронних виробів» НПАОП 15.8-1.27-02 у ТОВ 
«Престиж» (протокол від 07.10.2019 року №19-108/5 посвідчення №10109) 
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Запорізькій області. Інженер з 
охорони праці Владіміров С.В. з курсу «Охорона праці -  загальній курс» 
(протокол від 26.03.2018 року №62.4.4/2018 посвідчення №2486), перевірка 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
пожежної безпеки України» (розділ4п.1), (протокол від 23.02.2018 року № 
150 посвідчення №1344), IV група з електробезпеки до 1000В. перевірка 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол від 05.06.2019 року № 668, посвідчення 
№8863) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області; інженер з охорони праці; пройшов навчання та перевірку знань за 
«Правилами безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних 
виробів» НПАОП 15.8-1.27-02 у ТОВ «Престиж» (протокол від 07.10.2019 
року №19-108/5 посвідчення №10107) перевірка знань комісією ГУ 
Держпраці у Запорізькій області.

Також на підприємстві розроблені:
Положення про службу охорони праці (наказ на про затвердження № 49 від
19.04.2019р.)___________________________________________________________
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань робітників з 
питань охорони праці (наказ про затвердження № 15 від 24.04.2018р.) 
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про
затвердження № 39 від 31.08.2018р)_____________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 
затвердження № 39 від 31.08.2018р.



Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 
39 від 31.08.2018р), в тому числі: №21 Інструкція з охорони праці для 
електрогазозварника, №57 Інструкція з охорони праці при транспортуванні та 
експлуатації балонів зі стисненим та зрідженим газами, інструкція з 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт.
_____ Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці , журнал 
реєстрації інструктажу з охорони праці на робочому місці, журнал 
протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки.____________________

інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань о х о р о н и  праці

Працівники Нелепа С.В., Шестопалов В.М., Бабій А.І. які 
безпосередньо виконують зварювальні роботи пройшли навчання та 
перевірку знань за спеціальністю електрогазозварник в ТОВ «Учбовий 
комбінат «Дніпробуд» (протокол № 517 від 31.05.2018р.посвідчення № 
5164,5165, 5166), а також проходять навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства за нормативно правовими актами з охорони праці (протокол № 
5 від 12.04.2019), «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол від 24.05.2019 року № 
18/1) Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний 
огляд у КЗ «Синельниківська районна лікарня» Дніпропетровської області».

На підприємстві в наявності паспорти на обладнання та устатковання, 
настанови з експлуатації та інше.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом -  костюм брезентовий або 
костюм зварника, черевики, рукавиці брезентові, рукавиці - краги та 
засобами індивідуального захисту -  окуляри захисні, каска, маска зварника, 
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у 
відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена 
особиста картка видачі 313______________________________________________

ек сп л у а т а ц ій н о ї док ум ен тац ії, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці», паспорти на обладнання та 
устатковання, настанови з експлуатації та інше.___________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети з 
перевірки знань з питань охорони праці, з електробезпеки, з Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Підприємство 
забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, що 
регулярно оновлюються. Договір поставки 0104-17 від 18.12.2017р. на 
поставку газоподібної продукції, а також необхідний інструмент та 
обладнання: установка для аргоно-дугового зварювання KIND ТЮ 
AS\DC+MMA ARC 300 № 110103905; однофазний зварювальний апарат



GYSMI 207 AC/DC №1005061351; випрямлячі для дугового зварювання -  306
МІ 04-00-12-0323 № 821060.

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

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які 
захищають їх від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з 
навісами вироблені з негорючих матеріалів. Балони з газами зберігаються в 
вертикальному положенні в спеціальних касетах, які унеможливлюють їх
падіння. Балони

ІШі 
1«

-Щ
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2 0 ^ р .г—*

№  /< г______________________________

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.”.


