
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 Олександра Поля 
103, кабінет 203,_____________________________________________________

місцезнаходження,

код згідно з ЄРДПОУ 39368433________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Діденко Віталій Якович (067)-693-89-51_____________________
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 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___
_____________________________ 28.12.2020 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, устаткування 
підвищеної небезпеки:_______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки



Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива: ресивера 
повітряні РВ500.11.00 №118116, №142131, №118115, №122058, №119059, 
№122052, №118119, №39222, №142133 2007 року виготовлення, країна 
виробник Білорусь, ресивера повітряні РВ 270.600-01 №003, №005 2019 року 
виготовлення, країна виробник Україна,

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної

Вантажопідіймальні машини: вантажний електричний підіймач 
вантажопідіймальністю 0,250 т. № б/н, 2009 року виготовлення, країна 
виробник Україна, платформа гідравлічна стоічна підіймальна 
вантажопідіймальністю 1,5 т. St1500-4.2-0.3-1.75x2.1, №1018464, 2018 року 
виготовлення, країна виробник Україна.________________________________

Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт: печі сушильно- 
жарочні ПСЖ-Г300КД, 2006 року виготовлення (шість одиниць), країна 
виробник Україна, пічь сушильно-жарочна ПСЖ-Г800КД, 2006 року 
виготовлення, країна виробник Україна, агрегат розстійно-пічний Г4-РПА- 
20Д, 2007 року виготовлення, країна виробник Росія, агрегат розстійно- 
пічний Г4-РПА-30М, 2006 року виготовлення, країна виробник Росія, агрегат 
розстійно-пічний Г4-РПА-30М, 2008 року виготовлення, країна виробник 
Росія._______________________________________________________________

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

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

Кількість робочих місць - 8, в тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм -8___________________________________________

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

примітттень-5, цехів- 4. Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір 
аренди № 01/01-17 ГС від 01.01.2017 року)._____________________________

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

Інші відомості Директор пі дприємства Діденко Віталій Якович пройшов 
навчання з курсу «Охорона праці -  загальній курс» в ТОВ «Учбовий центр з 
охорони праці «Престиж»» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол від 05.03.2020 року 
№20-25, посвідчення №2435 від 05.03.2020 року).________________________

Наказом від 15.01.2020 №13 начальника служби енергомеханічної Іванова 
Олександра Леонідовича призначено відповідальною особою, яка здійснює 
нагляд за утриманням в справному стані і безпечною експлуатацією
обладнання під тиском._______________________________________________
Наказом від 15.01.2020 №10 начальника служби енергомеханічної Іванова 
Олександра Леонідовича призначено відповідальною особою, яка здійснює 
нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймального
обладнання._________________________________________________________
Наказом від 15.01.2020 №10 начальників виробництва Гладку Галину 
Олександрівну, Бурцеву Ольгу Олександрівну призначено відповідальними,



за утриманням в справному стані та безпечне проведення робіт
вантажопідіймальними механізмами.
Наказом від 15.01.2020 № 8 майстра з експлуатації устаткування газових 
об’єктів Харченко В’ячеслава Олександровича призначено відповідальною 
особою за технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання та 
газовикористовуючого обладнання підприємства.___________

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

Наказом № 1 по підприємству від 15 січня 2020 року створена_____________
служба з охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на 
інженерів з охорони праці Владімірова Сергія Володимировича, Довбня 
Сергія Вікторовича.__________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві наказом від 03.09.2020 № 53 створена комісія з перевірки
знань з питань:______________________________________________________
-електробезпеки в складі: голова комісії головний енергетик Патока О.В. 
пройшов навчання та перевірку знань з «Законодавство про охорону праці», 
«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 04.09.2020 
року № 965 посвідчення №19869, V група з електробезпеки до і вите 1000В)
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;______
Члени комісії: начальник служби енергомеханічної Іванов О.Л. пройшов 
навчання та перевірку знань з «Законодавство про охорону праці», «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 21.08.2020 року № 
881 посвідчення №8946, IV група з електробезпеки до 1000В) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; інженер з охорони 
праці Владіміров С.В. пройшов навчання та перевірку знань з 
«Законодавство про охорону праці», «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 23.02.2018 року № 150 посвідчення 
№1344, IV група з електробезпеки до 1000В) перевірка знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області; інженер з охорони праці Довбня 
С.В. пройшов навчання та перевірку знань з «Законодавство про охорону 
праці», «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 23.02.2018 року № 150 посвідчення №1345, IV група з електробезпеки до 
1000В) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області;______________________________________________________________
- під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання в складі: голова комісії головний інженер Жуган



Л.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 07.10.2019 
року №1198 посвідчення №15205) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області; члени комісії: начальник енергомеханічної 
служби Іванов О.Л. 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 16.12.2019 року №1514 посвідчення №19243) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; інженер з охорони 
праці Владіміров С.В. 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 22.04.2019 року №481 посвідчення №6123) перевірка знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області;____________________
- під час експлуатації обладнання, що працює під тиском в складі: голова 
комісії головний енергетик Патока О.В. 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 15.05.2019 року №572 
посвідчення №7405) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області; Члени комісії: начальник енергомеханічної 
служби Іванов О.Л. 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 18.05.2020 року №288 посвідчення 
№4752) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області; інженер з охорони пратті Владіміров С.В. 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 05.06.2019 року 
№668 посвідчення №8863) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області.____________________________________________
- по правилам безпеки систем газопостачання в складі: голова комісії 
головного енергетика Патока О.В, який пройшов навчання та перевірку знань 
з «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол 
від 22.10.2019 року № 1278 посвідчення № 16384) перевірка знань комісією 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; Члени комісії: майстер з 
експлуатації устаткування газових об’єктів Харченко В.О. - пройшов 
навчання та перевірку знань з «Правила безпеки систем газопостачання» 
НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол від 04.05.2018 року № 411 посвідчення № 
3768) перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; 
інженер з охорони праці Владіміров С.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 № 3764) перевірка знань
комісією____ ГУ____ Держпраці____ у____ Дніпропетровській_____області.
Також на підприємстві розроблені:



Положення про службу охорони праці (наказ 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 затвердження № 39 від
31.08.2018р.), в тому числі: інструкція з охорони праці №16 _з
обслуговування компресорного обладнання, інструкція з охорони праці № 32 
для обжарювальника харчової продукції, інструкція з охорони праці № 31 
для оператора печі обслуговуючого розстойно-пічний агрегат Г4-РПА-30М 
(20Д), інструкція з охорони праці № 71 при обслуговуванні вантажного 
підіймача, інструкція з охорони праці № 87 при виконанні робіт
гідравлічною, стоічною, підіймальною платформою._____________________
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, «Правила 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, 
«Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15.
Працівники, які безпосередньо проводять роботи:________________________
- за допомогою вантажопідіймальних машин та механізмів: пройшли 
навчання та перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 комісією підприємства: вантажник цеху з 
виробництва хліба Смола В.Г. (протокол від 27.05.2020 року № 152а 
посвідчення № 4950), вантажник цеху з виробництва сухаря Богуславський 
В.О. (протокол від 27.05.2020 року № 152а посвідчення № 4949),
- з обслуговування посудин під тиском: пройшли навчання та перевірку знань 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 комісією підприємства: налагоджувальники 
технологічного устаткування Заболотній В.В., Чуб С.В., (протокол від 
15.05.2020 року № 141)
- на газовикористовуючому обладнанні: пройшли навчання та перевірку 
знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 
комісією підприємства: оператори виробничих печей Мозуль В.О., Нічіпорук 
В.М., (протокол від 13.05.2020 року № 139), обжарювальники харчових 
продуктів Довгополов В.В., Василенко В.О. (протокол від 12.06.2020 року № 
170)_________________________________________________________________



Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд 
у КЗ «Синельниківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської 
обласної ради._______________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

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: 
паспорти на ресивера, паспорт на підіймач, паспорт на платформу
гідравлічну стоїчну, паспорти на всі вказані сушильно -  жарочні печі, 
розстійно-пічні агрегати, операційна інструкція з разстойки і випічці хліба в 
розстійно -  пічному агрегаті Г4-РПА-30М ОИ-КЧ1-7-2018, операційна 
інструкція з разстойки і випічці хліба в розстійно -  пічному агрегаті Г4- 
РПА-20Д ОИ-КЧ1-8-2018, операційна інструкція обжарювання сухариків в 
печі марки ПСЖ-Г800КД ОИ-КЧ-3-2020, операційна інструкція 
обжарювання сухариків в печі марки ПСЖ-Г300КД ОИ-КЧ-2- 
2020__________________________________________
Випробування вантажно підіймальних механізмів проводиться експертною 
організацією ДП «Придніпровський ЕТЦ» (останній огляд проводився 
24.12.2020-ЧТ0, 06.12.2018 -  ПТО) згідно встановлених нормативними
документами термінів.________________________________________________
Випробування ресиверів повітряних РВ500.11.00 - №118116, №142131, 
№118115, №122058, №119059, №122052, №118119, №39222, №142133 
проводиться експертною організацією ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
(останній огляд: 02.07.2019 ТО, ГВ, ЕО).________________________________
Технічне обслуговування газового обладнання (газові пальники печей) 
проводиться ТОВ «Тепловоденерго» згідно договору № 1/20200ГЕ від 
26.12.2019. Дата останнього обслуговування -  20.01.2021._________________

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені 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 
ЗІЗ._________________________________________________________________

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. пі дприємстві 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 
електробезпеки, правил охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання, 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, а 
також необхідний інвентар для виконання вказаних робіт: ваги, технічна 
тара, пластмасові корші для пересипання насіння, рукавиці комбіновані.

нормативно-прарової Уа матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

а. я. ш
/  (г і̂дпис)

<34 о/ 2(Ц/р.
(ініціали та прізвище)

го&м&О
Йвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці / 2?  20^/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.”.



Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області
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