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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості
про
роботодавця
Товариство
з
обмеженою
відповідальністю «Клуб Чіпсів»________________________________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект О. Поля 103, офіс
203, код згідно з ЄРДПОУ 39368433_______________________________________
місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРПО У

Директор Мілов Дмитро Валентинович 0676938951________________________
прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,
телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної 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 телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

52500, Дніпропетровська область, місто Синельникове, вулиця Космічна 1
місце виконання робіт підвищ еної 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 шкоди 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, М ілов Дмитро В алентинович_______________________________ ______
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи
______________________________________________ ___________________________________________________ ______________?
або ф ізичної 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;________________________
роботи в колодязях, замкнутому просторі (ємностях)_______________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 8, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -5, будівлі і споруди-4, кількість цехів-6_________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Офісне та виробниче приміщення яке розташоване за адресою ____________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

м. 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 TOB «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол від 03.05.2018 року
№ 404 посвідчення № 3747) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області.________________________________________________
Наказом від 30.07.2019 №59 начальника служби енергомеханічної Іванова
Олександра Леонідовича призначено відповідальною особою за виконання
робіт на висоті, робіт в замкнутому просторі (колодязях, ємностях).________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

Наказом по підприємству від 05 листопаду 2018 року № 64 реорганізована
служба з охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на
інженера______ з_______охорони______ праці_______Владімірова______ Сергія
Володимировича._________________________________________________________
наявністю служби охорони праці

На підприємстві наказом від 30.07.2019 року № 60 переглянутий склад
комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії: начальник
служби енергомеханічної Іванов О.Л. пройшов навчання в TOB «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» з загального курсу «Охорона праці» (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
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) в TOB «Учбовий комбінат
«Дніпробуд» (протокол від 29.07.2019 року № 920 посвідчення № 11831)
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;
«Типова інструкція з організацій безпечного ведення газонебезпечних робіт
НПАОП 0.00-5.11-85 (протокол від 21.10.2019 року № 1269 посвідчення
№ 15915) в TOB «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 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 TOB «Престиж» (протокол від
07.10.2019 року № 19-108/5 посвідчення № 10109) перевірка знань комісією
ГУ_____ Держпраці_____ у_____ Запорізькій_____ області;____________________
Члени комісії: майстер електромеханічної дільниці Красько О.О. пройшов
навчання в TOB «Учбовий комбінат «Дніпробуд» з загального курсу
«Охорона праці» (протокол від 15.03.2018 року № 206 посвідчення №1723)

перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.11.21-98», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»,
«Правила пожежної безпеки України» (розділ4гі.1), (протокол від 04.05.2018
року № 409 посвідчення №4137, IV група з електробезпеки до 1000В
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.001.15-07) в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протокол від 29.07.2019
року № 920 посвідчення № 11829) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області; «Типова інструкція з організацій безпечного
ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85 (протокол від 21.10.2019
року № 1269 посвідчення № 15916) в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;
інженер з охорони праці Владіміров С.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» з загального курсу «Охорона праці» (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
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) в ТОВ «Учбовий комбінат
«Дніпробуд» (протокол від 29.07.2019 року № 920 посвідчення №11830)
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області,
«Типова інструкція з організацій безпечного ведення газонебезпечних робіт
НПАОП 0.00-5.11-85 (протокол від 21.10.2019 року № 1269 посвідчення
№ 15917) в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 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 № 10107) перевірка знань комісією
ГУ Держпраці у Запорізькій області._____________________________________
Також на підприємстві переглянуті:_______________________________ _______
Положення про службу охорони праці (наказ на про затвердження
№ 4 9 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 31.08.2018p)
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про
затвердження № 39 від 31.08.2018р.), програма навчання та перевірки знань з
правил безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних
виробів._________________________________________________________________
_____ Перелік інструкцій з охорони праці
(наказ про перегляд та
затвердження № 39 від 31.08.2018p), в тому числі: № 60 Інструкція з охорони
праці при роботі з переносними драбинами, № 69 Інструкція з охорони праці
для працюючих на висоті, № 70 Інструкція з охорони праці при роботі на
риштуваннях і помостах, № 80 Інструкція з охорони праці при очистці

силосів у складі безтарного зберігання муки, 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, інструкція з
експлуатації штатива безпеки TM 9/АТ 011, інструкція з експлуатації рятувального підйомного пристрою RUP - 502/АТ050 25___________________
ін с т р у к ц ій п р о п р о в ед е н н я навчання та ін с т р у к т а ж у з пи тан ь о х о р о н и праці

На ТОВ «Клуб Чіпсів»
в наявності необхідна експлуатаційна
документація (паспорти, інструкції з експлуатації на обладнання, що
використовується при виконанні робіт пояси запобіжні, газоаналізатор
ЗО Н Д -1-57 5В2 840.394-53) на обладнання та устатковання, що
використовуються при виконанні заявлених робіт, що декларуються. На
підприємстві, здійснюється контроль за додержанням працівниками
технологічних процесів, правил експлуатації машин та механізмів,
відповідно до вимог з питань охорони праці.______________________________
експлуатаційної документації

Працівники, які безпосередньо виконують роботи на висоті, у
колодязях та у силосах пройшли навчання та перевірку знань з курсу
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.1507» в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». Електрик дільниці Ставінога
B.І. (протокол від 27 червня 2019р. №787 посвідчення №12916), оператор
виробничих печей Синиця С.М. (протокол від 27 червня 2019р. № 787
посвідчення № 12917), налагоджувальник технологічного устаткування
Кондратенко С.Г. (протокол від 27 червня 2019р. №787 посвідчення
№12918), налагоджувальник технологічного устаткування Полторацький
C.М. (протокол від 27 червня 2019р. №787 посвідчення №12919 ).
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд
у КЗ «Синельниківська районна лікарня» Дніпропетровської області».______
Працівники підприємства забезпечені 313: захисними касками,
протигазами шланговими ПШ-1, поясами запобіжними комбінованими
(лямковими) ПП2-04-2 У 1.1. (Зав/Інв. № 002337, 002368 Акт випробування
обладнання № 1406.19/ЗП від 14.06.2019р.) газоаналізатором ЗО Н Д -1-57
5В2 840.394-53 (зав № 106 виготовлений 12.18р.) спецодягом і засобами
індивідуального захисту згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів
індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів
НПАОП 45.2-3.01-04, а саме костюм бавовняний, черевики шкіряні на
неслизькій підошві, рукавиці з надолонниками із вініл шкіри. На кожного
працівника заведена особиста картка видачі 313.___________________________
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
устаткування, настанови з експлуатації та інш е.____________________________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети з
перевірки знань з питань охорони праці по: загальному курсу з охорони
праці, з питань електробезпеки, Правилам охорони праці під час виконання

робіт на висоті. Правилам безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та
макаронних виробів.
Підприємство забезпечене необхідною навчальнометодичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні
нормативно - правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються, а
також необхідний інструмент для виконання вказаних робіт: газоаналізатор,
пластмасові скребки, щітки (в т.ч. для вибухонебезпечних зон з без іскрового
м а т е р іа л у ) .^ ^ ^ ^ ^ ^ ч
норматі

ьно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Д е р ж п р а ц і 2 ( И ^ 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.”.

