
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____________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Директор Діденко Віталій Якович тел. 0676938951___________________
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 Павлоград, вулиця Некрасова, 54-В
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 Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення 
страхувальної цивільної відповідальності перед третіми особами згідно 
постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року ТОВ «Клуб Чіпсів» 
страхування не проводиться т. щ. не є об’єктом підвищеної 
небезпеки.___________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
_______________________ 02.11.2020 року_______________________________

(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 підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки



газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива:
котел нагріву термічної оливи BABCOCK Wanson, тип EPC ES 3000, 2016
року виготовлення, країна виробник Італія;

ресивер повітряний РВ 500.600-01 №017, РВ 500.600-01 №021, РВ 500.600-01
№022, РВ 500.600-01 №030, 2016 року виготовлення, країна виробник
Україна;
резервуар вакуумний накопичувальний типу Т22 V200 K-F2, 2010 року
виготовлення, країна виробник Німеччина.
теплообмінник Крапт, тип ТТ-51-89-2100, 2020 року виготовлення, країна
виробник Україна; теплообмінник Крапт, тип Т-00.000 ІМ, 2020 року
виготовлення, країна виробник Україна; .

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

Вантажопідіймальні машини: таль електричний канатний
вантажопідіймальністю 3,2 т., тип 3,2 МТ 308 Н7 V4 4/1 SN №0,221

20561601, 2020 року виготовлення, країна виробник Болгарія,
таль електричний канатний вантажопідіймальністю 0.5 т. Т 10212, №362414,
1999 року виготовлення, країна виробник Болгарія, 
лебідка, монтажна типу ЛМ -  2, дата виготовлення -  відомості відсутні, 

країна виробник Україна;________________________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

технологічні транспортні засоби:
автонавантажувач вилковий “ТОУОТА” 7FGL15, 1999 р.в., Японія, 

державний номерний знак Т07837АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 004996 
видано Г оловним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл. 
21.06.2017р.,

автонавантажувач вилковий “К ^ А К ” P1F1A15D, 2010 р.в., Японія, 
державний номерний знак Т10061АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 008180 
видано Г оловним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл. 
07.12.2020р.,

автонавантажувач вилковий “GOODSENS” FY25, 2013 р.в., Китай, 
державний номерний знак Т09998АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 008095 
видано Г оловним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл. 
29.10.2020р.,

автонавантажувач вилковий “К ^ Л К ” РР01А18Р0, 2009 р.в., Іспанія, 
державний номерний знак Т08551АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 006243 
видано Г оловним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл. 
16.07.2018р.,_____________________________________________________

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

Кількість робочих місць 21, в тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм -10, будівлі і споруди-1, кількість цехів- 1_______

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. Павлоград, вул. Некрасова 54-В, орендовані (договір оренди № 01/04- 
16П ГС від 01.04.2016р.)_________________________________________

Інші відомості Директор підприємства Діденко Віталій Якович пройшов 
навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальній курс» в ТОВ 
«Учбовий центр «ПРЕСТИЖ» (протокол від 05.03.2020 року № 20-25 
посвідчення № 2435) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Запорізькій 
області.

Наказом від 16.01.2020 № 22 призначено головного енергетика 
Івахненка Леоніда Олеговича призначено відповідальною особою за 
справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства.
Наказом від 11.04.2019 № 40 призначено майстра з експлуатації та ремонту 
газового устаткування Кузьменка А.С. відповідальною особою за технічний 
стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання підприємства

Наказом від 01.08.2019 № 65 призначено головного енергетика Івахненка 
Леоніда Олеговича призначено відповідальною особою за справний стан і 
безпечну експлуатацію обладнання під тиском.

Наказом від 16.01.2020 № 25 призначено головного енергетика Івахненка 
Леоніда Олеговича призначено відповідальною особою яка здійснює нагляд 
за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних пристроїв 
та відповідного обладнання.

Наказом від 11.04.2019 № 45 призначено начальника сектора вантажно- 
транспортних механізмів Сиротея Петра Михайловича призначено 
відповідального за технічний стан і безпечне проведення робіт 
навантажувачами.____________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці

Наказом по пі дприємству від 15 січня 2020 року № 1 реорганізована служба 
з охорони праці. Функції служби охорони праці в м. Павлоград покладені на 
інженера з охорони праці Г ригоренка Романа Васильовича._______________

наявністю служби охорони праці

На. підприємстві наказом від 16.01.2020 року № 24 реорганізована комісія з 
перевірки знань з питань:

електробезпеки в складі: Голова комісії: головного енергетика Івахненка 
Л.О. пройшов навчання та перевірку знань з «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки 
України» (розділ 4 п.1), (протокол від 14.02.2020 року № 168 посвідчення № 
0163, V група з електробезпеки до 1000В і вище перевірка знань комісією ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області;_______________
Члени комісії: начальник служби енергомеханічної Шляховий С.Н. пройшов 
навчання та перевірку знань з «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки 
України» (розділ4п.1), (протокол від 06.10.2020 року № 1160 посвідчення



№10823, IV група з електробезпеки до 1000 В, перевірка знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області; інженер з охорони праці Г ригоренко 
Р.В. пройшов навчання та перевірку знань з «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки 
України» (розділ4п.1), (протокол від 17.06.2020 р. №398 посвідчення № 5271, 
IV група з електробезпеки до 1000В. перевірка знань комісією ГУ Держпраці 
у Дніпропетровській області.

На підприємстві наказом від 09.10.2020 року № 58 реорганізована комісія з 
перевірки знань з питань:

- по правилам безпеки систем газопостачання в складі:
Голови комісії: головного енергетика Івахненка Л.О., який пройшов 

навчання та перевірку знань з «Правила безпеки систем газопостачання » 
НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол від 15.11.2018 року № 1318 посвідчення № 
13142) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області;____________________________________________
Члени комісії: майстер з експлуатації і ремонту газового устаткування 
Кузьменко А.С. - пройшов навчання та перевірку знань з «Правила безпеки 
систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол від 22.05.2020 року 
№ 305 посвідчення № 4384) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області; інженер з охорони праці Григоренко Р.В. 
пройшов навчання та перевірку знань з «Правила безпеки систем 
газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол від 04.05.2018 року № 411 
посвідчення № 3766) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області.

- під час експлуатації обладнання, що працює під тиском в складі: 
Голова комісії: головного енергетика Івахненка Л.О. пройшов навчання та 
перевірку знань з «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол від 27.11.2018 року 
№ 1373 посвідчення № 13785) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області;____________________________________________
Члени комісії: начальник дільниці Діордієв В.О пройшов навчання та 
перевірку знань з «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 № 12090) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області; інженер з охорони праці Григоренко Р.В. 
пройшов навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 
(протокол від 24.10.2018 року № 1208 посвідчення № 12171) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;____________________

- з правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. в складі Голова комісії: 
головний енергетик Івахненко Л.О., пройшов навчання та перевірку знань з 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,



підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18
(протокол від 03.12.2018 року № 1397 посвідчення № 14171) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; Члени комісії: 
начальник служби енергомеханічної Шляховий С.М., пройшов навчання та 
перевірку знань з «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (протокол від 17.02.2020 року № 173 
посвідчення № 1961) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області; інженер з охорони праці Григоренко Р.В. 
пройшов навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (протокол від 01.07.2019 
року № 797 посвідчення № 10531) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області;
- під час експлуатації навантажувачів в складі: Голова комісії: начальник 
виробництва Діордієв В.О. пройшов навчання та перевірку знань з «Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18 
(протокол від 09.04.2019 року № 808 посвідчення № 10449); Члени комісії: 
начальник сектора вантажно-транспортних механізмів Сиротей П.М. 
пройшов навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18 (протокол від 28.01.2019 
року № 85 посвідчення № 1169) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області; інженер з охорони праці Григоренко Р.В. 
пройшов навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18 (протокол від 09.04.2019 
року № 417 посвідчення № 5488) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області.

Також на підприємстві переглянуті:____________________________________
Положення про службу охорони праці (наказ на про затвердження № 6 від 
15.01.2020р.)
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 № 15 від 24.04.2018р.)
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 
затвердження № 15 від 24.04.2018р.).
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 
66 від 01.08.2019р, № 85 від 01.11.2019р., №31 від 21.05.2020р., №39 від 
13.07.2020р., № 69 від 01.12.2020р.), в тому числі: № 17 Інструкція з охорони 
праці для вантажника, № 44 Інструкція з охорони праці для осіб, які 
користуються талем електричним канатним, що керується з підлоги, для 
завантаження біг-бегів з сировиною, № 53 Інструкція з охорони праці для 
осіб відповідальних за утримання вантажопідіймального обладнання в 
справному стані, № 24 Інструкція з охорони праці для електрика дільниці, №



25 Інструкція з охорони праці для водія навантажувача, № 42 Інструкція з 
охорони праці для осіб, які обслуговують обладнання під тиском, № 52 
Інструкція з охорони праці для осіб, які здійснюють нагляд за утриманням та 
безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання; № 53 Інструкція з охорони праці для 
осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному 
стані; № 54 Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами_________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
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, протоколів засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці, журнал протоколів перевірки знань 
з електробезпеки, «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18., «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18., 
«Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00 -
1.83-18._____________________________________________________________

експлуатаційної документації

Працівники, які безпосередньо виконують роботи:
- в устаткуванні напругою до 1000В - електрик дільниці Василенко А.В. 
пройшов навчання та перевірку знань комісією підприємства «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1 -1.21-98», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
пожежної безпеки України» (розділ 4 п.1), (протокол № 1 від 16.10.2020 
посвідчення № 10293, IV група з електробезпеки до 1000В);
- оператори котельні: Лигін А.А. пройшов навчання та перевірку знань 

комісією підприємства НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол № 53 від
31.07.2020 посвідчення № 19009),;
Зайцев В.А. пройшов навчання та перевірку знань комісією підприємства 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» (протокол № 3107 від 31.07.2020 посвідчення № 13125),; 
Лійченко І.О. пройшов навчання та перевірку знань комісією підприємства 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» (протокол № 0506 від 05.06.2020 посвідчення № 9462),;

- по обслуговуванню посудин під тиском: налагоджувальник технологічного 
устаткування Ікол Є.А. пройшов навчання та перевірку знань комісією 
підприємства з «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що



працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол № 0506 від 05.06.2020
року посвідчення № 1514);

-за допомогою вантажопідіймальних машин та механізмів: машиніст крана 
(кранівник) другого розряду Бєліков А.П. пройшов навчання та перевірку 
знань з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00- 
1.80-18 (протокол від 17.03.2020 року №19 посвідчення №11674);

машиніст крана (кранівник) другого розряду Лимаренко А.В. пройшов 
навчання та перевірку знань комісією підприємства з «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (протокол від
07.02.2020 року №07 посвідчення №2561).
керування навантажувачами: водій навантажувача Соболь О.В. пройшов 
навчання та перевірку знань в ТОВ Учбовий Комбінат «Дніпробуд» з 
«Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00
1.83-18, протокол від 11.08.2020 № 798 посвідчення № 8446) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;

водій навантажувача Борисов О.М. пройшов навчання та перевірку знань 
комісією підприємства з «Правила будови і безпечної експлуатації 
навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18, (протокол від 07.02.2020 № 06 
посвідчення №АК14-306);

водій навантажувача Василенко І.Л. пройшов навчання та перевірку знань 
комісією підприємства з «Правила будови і безпечної експлуатації 
навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18, (протокол від 25.06.2020 № 2506 
посвідчення №00813-П);

водій навантажувача Кіяхов О.І. пройшов навчання та перевірку знань 
комісією підприємства з «Правила будови і безпечної експлуатації 
навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18, (протокол від 25.06.2020 № 2506 
посвідчення №4300);

водій навантажувача Костенко В.П. пройшов навчання та перевірку знань 
комісією підприємства з «Правила будови і безпечної експлуатації 
навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18, (протокол від 25.06.2020 № 2506 
посвідчення №2082);
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд 
у КНП «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» Павлоградської
міської ради, Дніпропетровської області.________________________________
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на все 
обладнання, що використовується при виконанні заявлених видів робіт 
підвищеної небезпеки (паспорти, інструкції з користування, тощо), а саме: 
паспорт на котел, паспорти на ресивери, паспорти на всі вказані талі 
електричні, операційна інструкція по виробництву чіпсів картопляних 
згідно ДСТУ 4608: 2006 - ОІ-КЧ-003-2018.

Випробування талів електричних проводиться експертною організацією ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» (останній огляд проводився 24.12.2020-первинний



ТО) згідно встановлених нормативними документами термінів.
Випробування котла проводиться експертною організацією ДП «Центр 
сертифікації контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового 
комплексу» (останні огляд: 14.02.2018р. ВО до 14.02.22р., ГВ до 
14.02.2026р.);
ресивери повітряні: РВ 500.600-01 №030 та №021 - 25.09.2019 - ПТО, ВО до 
25.09.2023р., ГВ до 25.09.2023р.: ресивери 500.600-01 №017 та №022 - 
07.09.2017 - ПТО, ВО до 07.09.2021р., ГВ до 07.09.2025р.:

Випробування резервуару вакуумного накопичувального типу Т22 V200 К- 
F2 проводиться експертною організацією ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
(останній огляд проводився 17.08.2020р. -  ВО, ГІ -
17.08.2030р.).__________________________________________________
Технічне обслуговування газового обладнання (газовий пальник котла) 
проводиться ТОВ «ПРОМТЕПЛОТЕХСЕРВІС» згідно договору № 285/19 від 
02.12.2019. Дата останнього обслуговування -  17.12.2020р._______________

Працівники підприємства забезпечені 313: 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 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 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 по: загальному курсу з охорони 
праці; з питань електробезпеки; правил безпеки систем газопостачання; 
правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском; правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання; правил охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів. Підприємство забезпечене 
необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками.

і акти з охорони праці, що регулярно

бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та/прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ______ 20ь4/ р.

Є необхідні вно - право



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.”.


