
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для юридичної особи:
"КЛУБ ЧІПСІВ”________________________________________________________________________

найменування юридичної особи,
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ,

будинок 103, КАБІНЕТ 203_____________________________________________________________
місцезнаходження,

_________________________________________39368433______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________________________ ДІДЕНКО ВІТАЛІЙ ЯКОВИЧ___________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

__________________________ +38 (056) 7362364, clubchipsllc@ ua.fm________________________
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; 
Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Космічна, 1 

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:

не укладався 
(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
_______________________________________ 28.12.2020 р.___________________________

(дата проведення аудиту)

Я, ДІДЕНКО ВІТАЛІЙ ЯКОВИЧ__________________________________
(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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій
і мереж, технологічне електрообладнання), а саме:__________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

силовий трансформатор ТМЗ-630, 1977 р.в„ СРСР. 2 од.:___________________________
силовий трансформатор ТМ630/10. 1997 р.в., Україна:_____________________________
силовий трансформатор Т М 1000/10, 1996 р.в., Україна._____________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

mailto:clubchipsllc@ua.fm


які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
______ Загальна кількість робочих місць персоналу, який задіяний під час експлуатації______

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

задекларованого устатковання підвищеної небезпеки - 9, з них посадових осіб - 7 осіб, 
робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм підчас експлуатації
задекларованого устатковання - 2.___________ _____________________________________________

виникнення травм,

Адміністративне приміщення розташоване за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., 
місто Дніпро, проспект О. Поля, 103, кабінет 203. Експлуатація силових трансформаторів 
здійснюється за адресою: Дніпропетровська область, м. Синельникове, вул. Космічна, 1.

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

Інші відомості: - директор Діденко В .Я. пройшов навчання в TQB «Учбовий центр з 
охорони праці «Престиж» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони 
праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварій. Витяг з протоколу №  20-25 від 05.09.2020 p.;_____________________________

- майстер електромеханічної дільниці Синиця С.Г. пройшли навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів. Витяг з протоколу № 
404 від 03.05.2018 р . :  _________________________________________________________________________________________

- начальник електромеханічної служби Іванов O .JI пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів. Витяг з протоколу № 
1504 від 12.12.2019 р.: ________________________________________________________________

- майстер електромеханічної дільниці Синиця С.Г. (V група до та понад 1000В), 
начальник енергомеханічної служби Іванов O.JI. (IV група до 1000В) пройшли навчання в 
ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області «Законодавства про охорону праці». Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-98. «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки України» 
(розділ 4 п.1). Витяг з протоколу №  881 від 21.08.2020 p.:___________________________„______

- інженери з охорони праці Владіміров С.В.. Довбня С.В. пройшли навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області «Законодавства про охорону праці». Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки України» 
(розділ 4 п.1). (IV група до 1000В). Витяг з протоколу № 150 від 23.02.2018 p.:_____________

- начальники виробництв: Гладка Г.О.. Бурцева О.О. пройшли навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області «Законодавства про охорону праці». Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП40.1-1.21-98. «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки України»



(розділ 4 п.1). (IV група до 1000В). Витяг з протоколу № 409 від 04.05.2018 p.;_____________
- головний енергетик Патока О.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 

«Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів. Витяг з протоколу № 
1178 від 08.10.2020 p.:____________________________________________________________________

- головний енргетик Патока О.В. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області «Законодавства про охорону праці». Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4 
п.1). V група до та понад 1000В. Витяг з протоколу № 965 від 04.09.2020 p.;_______________

- начальник виробництва Головачов О.С.. начальник дільниці Діордієв В.О.. майстер 
дільниці Глоба О.В. пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до 
нормативно-правових актів. Витяг з протоколу № 197 від 21.02.2019 p.;____________________

- інженери з охорони праці Владіміров С.В.. Довбня С.В. пройшли навчання у ТОВ 
«УК» Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до нормативно-правових актів, які проходили у ТОВ 
«УК» Дніпробуд». Витяг з протоколу № 62/4.4/2018 від 26.03.2018 p.;_____________________

- електрики дільниці Голіков В.І. та Сідько Ю.С. пройшли навчання та перевірку 
знань комісією з електробезпеки. «Законодавства про охорону праці». Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4 
п.1). з підтвердженням IV кваліфікаційної групи до і вище 1000В Запис в Журналі 
реєстрації протоколів перевірки знань від 21.05.2020 p.:

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

- на підприємстві ТОВ «КЛУБ ЧІПСІВ» у відповідності до вимог ст. 15 Закону 
України «Про охорону праці» наказом № 64 від 05.11.2018 р. створена служба охорони 
праці. Функції служби охорони праці на виробництві за адресою: Дніпропетровська обл.. м. 
Синельникове, вул. Космічна. 1. покладаються на інженера з охорони праці Владімірова 
Сергія Володимировича;_________________________________________________________________

- на виконання вимог ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00- 
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», наказом № 53 від 03.09.2020 р. створена комісія з перевірки знань 
працівників з питань:____________________________________________________________________

- охорони праці у складі: голова комісії - директор підприємства Діденко В.Я.. 
Заступники голови комісії - начальник виробництва Гладка Г.О.; начальник виробництва 
Бурцева О .О.; члени комісії - інженер з охорони праці Довбня С.В.. інженер з охорони праці
Владіміров С.В.;_________________________________________________________________________
_______- електробезпеки у складі: голова комісії - головний енергетик Патока О.В.: члени



комісії - начальник електромеханічної служби Іванов O.Æ; інженер з ОП Довбня С.В.; 
інженер з ОП Владіміров С.В. _____________________________________________________

- наказом №  51 від 03.09.2020 р. відповідальною особою за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства призначено головного енергетика Патоку 
О.В.' у разі його відсутності обов’язки відповідального за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства покладаються на майстра дільниці електромеханічної 
Синицю С . Г . ; __________________________________________________________________

- наказом №15 від 12.03.2019 р. відповідальною особою за пожежну безпеку 
приміщень електромеханічної служби призначено начальника служби енергомеханічної 
Іванова О .Л ;_____________________________________________________________________________

з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Наказом №  50 від 03.09.2020 р. затверджений перелік робіт з підвищеною
небезпекою, які виконуються на підприємстві.____________________________________________

На підприємстві ТОВ «КЛУБ ЧІПСІВ», наказом № 39 від 31.08.2018 р. затверджені
та введені в дію інструкції з охорони праці:______________________________________________

інструкція з ОП для персоналу першої кваліфікаційної групи по електробезпеці:
інструкція з ОП для електрика дільниці:__________________________________________
інструкція з ОП для електромонтера з ремонту і обслуговуванню

е л е к т р о у с т а т к у в а н н я .________________________________________________________
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. 

Інструкції по Формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці».____________________________________________________

На підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції:__________________
директора підприємства - з 17.09.2014 p.:_________________________________________
начальника дільниці - з 17.10.2018 p.:_____________________________________________
начальника виробництва - з 18.03.2016 p.:________________________________________
заступника головного енергетика - з 29.11.2018 p.;________________________________
інженера з охорони праці - з 22.09.2014 р.__________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 
підприємстві, затверджений директором підприємства:___________________________________

• журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_________________
• журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;___________________________
• журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;________
• журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці;____________
• журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці: _________________________________________________________________________
На підприємстві ТОВ «КЛУБ ЧІПСІВ», відповідно до вимог Закону України «Про 

охорону праці», наказом № 6 від 15.01.2020 р. затверджено та введено в дію:______________
• Положення про службу охорони праці;___________________________________________
• Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з 

питань охорони праці;___________________________________________________________
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення 

функціонування системи охорони праці на підприємстві затверджені та введені в дію:
• Положення про систему управління охороною праці (СУОП);_____________________
• Програма для проведення первинного інструктажу на робочому місці з охорони 

праці.___________________________________________________________________________
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та 

що використовується при експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо).____________________________



експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 

Устатковання. що перебуває в експлуатації, а саме:________________________________
- силовий трансформатор типу TM3-630. заводський № 305118, рік виготовлення — 

1977, виробництва СРСР, пройшов експертне обстеження, позачерговий технічний огляд 
серпень 2020 р. ТОВ «Центр Промислово - Технічної Експертизи» (висновок експертизи 
№ 33652376-09-436.20 від 31.08.2020 р.). Експлуатацію подовжено. Наступне проведення 
експертного обстеження та технічного огляду -  серпень 2023 р.___________________________

- силовий трансформатор типу TM3-630, заводський №  305259. рік виготовлення — 
1977, виробництва СРСР. пройшов експертне обстеження, позачерговий технічний огляд 
серпень 2020 р. ТОВ «Центр Промислово -  Технічної Експертизи» (висновок експертизи 
№ 33652376-09-437.20 від 31.08.2020р.). Експлуатацію подовжено. Наступне проведення 
експертного обстеження та технічного огляду -  серпень 2023 р.;___________________________

- силовий трансформатор ТМ1000/10 зав. № 232129/10. рік виготовлення -  1996 р., 
виробник -  Україна та силовий трансформатор ТМ630/10 зав. № 63390, рік виготовлення -  
1997 р. виробник -  Україна, проходять періодичні випробування, а саме: огляд стану 
трансформатора, вимірювання опору обмоток та контроль якості трансформаторного масла.

Підприємство має у наявності засоби захисту від ураження електричним струмом, а
саме:_____________________________________ _______________________________________________

вказівники напруги УВН-80-2М/1, №№ 0706139, 0706140, протокол випробування
електрозахисного інструмента № ЗС 2/190820 від 19.08.2020 р.;____________________
вказівник напруги УВН-80-2М/1. інв. № 2711. протокол випробування
електрозахисного інструмента № ЗС 15/190820 від 19.08.2020 р.;___________________
штанга ізолююча ШО. № №  04-002/83. 04-016/13. протокол випробування
електрозахисного інструмента № ЗС 16/190820 від 19.08.2020 р.;___________________
рукавички діелектричні. № №  1/1. 1/2. 2/1. 2/2. 3/1. 3/2. 4/1. 4/2. 5/1. 5/2. протокол
випробування захисних засобів з діелектричної резини №  ЗС 10/190820 від_________
19.08.2020 р.: ____________________________________________________________________
калоші діелектричні. № №  1/1. 1/2. 2/1. 2/2. протокол випробування захисних засобів
з діелектричної резини № ЗС 2/190820 від 19.08.2020 р. та ін._______________________
Всі засоби захисту від ураження електричним струмом пройшли періодичні 

випробування підвищеною напруго у випробувальній лабораторії ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "ПОЖЕЖ НО-ОХОРОННЕ АГЕНСТВО КУПІНА".
свідоцтво про технічну компетентність ПЧ06-2/155-2018 від 25.04.2018 р..__________________

матеріально-технічної бази 

Фонд нормативних документів та технічної документації складає понад 100 видань, 
який при необхідності поповнюється та актуалізується в видавництвах України. 
Відповідальна особа -  Фахівець з нормативної документації - Лещинська М.В. 
Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, будівельні норми та нормативні 
акти з охорони праці. Наданий перелік актуалізованого фонду нормативних документів, що 
регламентують виконання робіт ТОВ «КЛУБ ЧІПСІВ», затверджений директором
підприємства._______________ _____________________________________________________ :_______

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці», та наказу №78 від 21.10.2019 р.. працівники ТОВ «Клуб Чіпсів», які виконують 
роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту._________________________________________________________________

При прийомі на роботу у ТОВ «КЛУБ ЧІПСІВ» проводиться під розписку 
ознайомлення про умови праці, наявності на робочих місцях небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, про їхні права, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих
факторів.___________ _____________________________________________________________________

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ 
«Клуб Чіпсів» проходять медичний огляд, інженерний склад, технічний персонал та 
персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без 
проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і



періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.________________________________
Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація._____________________
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

• проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони 
праці: ___________________________________________________________________

• до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
 кваліфікацію. ___________________________________________________________________

навчально-методич ного забезпечення)

В.Я. Діденко 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці У / с7у (/,/^  2 0 ^ /р . № . *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, 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.

З 1 ГРУ 2020

Головне управління Держпраці
у Дніпропетровській області

Вхід. N° Ч  від . 3


