
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕРАМЕТ"_______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Запорізьке шосе , будинок 28-М, код згідно з 
13508852________________________________________________________________________________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Генеральный директор Бублей Володимир Володимирович,_______________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

380503260688 e-mail: km@keramet.com.ua______________________________________________
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;

51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18 б ________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_____________договір не укладався ____________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

_______ _____________Звіт за результатами аудиту № 13417687-02.3-03-0076.20

від_08.05.2020 року_ ДП «Центр сертифікації»
(дата проведення аудиту)

_______________________Я, Бублей Володимир Володимирович_________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Вантажопідіймальні крани, а саме:_____________________________________________
та/або  машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

-  Кран мостовий електричний, вантажопідйомністю 15 т, 1981 р.в., СРСР, 2 одиниці;

-  Кран мостовий електричний, вантажопідйомністю 16 т 1986 р.в., СРСР;

-  Кран мостовий електричний, вантажопідйомністю 16 т 1987 р.в., СРСР, 2 одиниці.
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

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

mailto:km@keramet.com.ua
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Кількість робочих місць 10, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
10____________________________________________________________________________________

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

51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18 б (копровий цех ТОВ

«Керамет» розташований на території ПАТ «ДМК» у м. Кам’янському). 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості :

______Генеральний директор ТОВ «КЕРАМЕТ» Бублей Володимир Володимирович пройшов
навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знання 
Закон України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 36/02-19 від 25.02.2019 р., посв. №39).____________________________

________Директор з виробництва ТОВ «КЕРАМЕТ» Саганенко Костянтин Миколайович
Пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний центр Держпраці» та 
перевірку знання Закон України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 36/02-19 від 25.02.2019 р., посв. №41).

_______ Інженер з охорони праці ТОВ «КЕРАМЕТ» Кухтій Любов Володимирівна______

Пройшла навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний центр Держпраці» та 
перевірку знання Закон України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 36/01-20 від 24.02.2020 р., посв. №32). Пройшла навчання в ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знання ПБЕЕС, 
ПТЕЕС Правил пожежної безпеки та підтвердив IV кваліфікаційну групу з електробезпеки до і 
вище 1000В, в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 36/06-20 від 27.02.2020 р., посв. №154).__________________________________

_______ Начальник копрового цеху ТОВ «КЕРАМЕТ» Шаповалов Олександр Григорович

Пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний центр Держпраці» та 
перевірку знання Закон України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 36/01-20 від 24.02.2020 р., посв. №41).____________________________

Пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний центр Держпраці» та 
перевірку знання Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, в комісії Головного 
Управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36/29-18 від 30.08.2018 р., 
посв. №608).
Пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний центр Держпраці» та 
перевірку знання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15
07, в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу



№ 36/24-19 від 21.05.2019 р., посв. №311).____________
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________ Електрик цеху ТОВ «КЕРАМЕТ» Пацюк Олександр Васильович

Пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний центр Держпраці» та 
перевірку знання Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, в комісії Головного 
Управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36/21-18 від 27.06.2018 р., 
посв. №438).
Пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний центр Держпраці» та 
перевірку знання Законів та нормативних актів про Охорону праці, пожарної, електробезпеки, 
вибухобезпеки виробництв та вибухозахисті, гігієні праці та виробничої санітарії, надання 
першої медичної допомоги потерпілим, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на 
виробництві, в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 36/31-18 від 24.09.2018 р., посв. №706).__________________________________

Пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний центр Держпраці» та 
перевірку знання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15
07, в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36/24
19 від 21.05.2019 р., посв. №600). Пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно - 
технічний центр Держпраці» та перевірку знання ПБЕЕС, ПТЕЕС Правил пожежної безпеки та 
підтвердив V кваліфікаційну групу з електробезпеки до і вище 1000В, в комісії Головного 
Управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36/06-20 від 27.02.2020 р., 
посв. №153).

___________ Механік цеху Аржавічев Сергій Олександрович.___________________________

Пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний центр Держпраці» та 
перевірку знання Закон України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 36/01-20 від 24.02.2020 р., посв. №31). Пройшов навчання в ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знання Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, в комісії Головного Управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 36/34-18 від 27.09.2018 р., посв. №756)._________

Пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний центр Держпраці» та 
перевірку знання Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15
07, в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36/24
19 від 21.05.2019 р., посв. №599). Пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно - 
технічний центр Держпраці» та перевірку знання ПБЕЕС, ПТЕЕС Правил пожежної безпеки та 
підтвердив IV кваліфікаційну групу з електробезпеки до і вище 1000В, в комісії Головного 
Управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36/06-20 від 27.02.2020 р., 
посв. №912).
___________ На ТОВ «КЕРАМЕТ» наказами по підприємству та розпорядженнями призначені:
______ Розпорядженням №12 від 03.01.2020 р. призначено відповідальною особою за
утримання підкранових колій і балок в технічно справному стані: механіка цеху 
Аржавічева С.А.
______ Розпорядженням №10 від 03.01.2020 р. призначено відповідальними особами за
утримання вантажопідіймальних кранів, навантажувально-розвантажувальних машин «Фукс», 
лінії брикетування стружки і прес-ножиць в справному стані: механіка цеху Аржавічева С.А.; 
електрика цеху Пацюк А.В.
_______Розпорядженням №14 від 03.01.2020 р. призначено відповідальною особою за
електрогосподарство підприємства електрика цеху Пацюка О.В., V група з електробезпеки.



Призначено відповідальною особою за проходження модоглядів працівників цеху економіста з
праці Рашевскую Л.В..______________________________________________________________
_______Розпорядженням №15 від 15.01.2020 р. призначено відповідальною особою за
випробування електроінструмента та електрообладнання електрика цеху Пацюка О.В., V 
група з електробезпеки. Призначено відповідальними особами за огляд перил, огороджень, 
площадок для обслуговування обладнання механіка цеху Аржавічева С.А., 
електрика цеху Пацюка О.В;______

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

______Наказом від 04.03.2018 №37 створена служба з охорони праці. Функції служби охорони
праці покладені на інженера з охорони праці Кухтій Л.В.______________________________
______Розпорядженням №11 від 03.01.2020 р. призначено комісію по перевірці знань з питань
охорони праці працівників підприємства у складі: Голова комісії: Шаповалов О.Г. (начальник 
цеху); Члени комісії: Аржавічев С.А. (механік цеху); Пацюк А.В. (електрик цеху); Проскура 
В.Н. (представник цехового комітету Профспілки ППО Металістів);
____ Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань і мають посвідчення: з Правил
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) Правил по охороні праці при виконанні робіт 
на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), законодавства про охорону праці, електро -та пожежної 
безпеки, надання першої медичної допомоги._________________________________________
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Директором з виробництва затверджений від 10.01.2020 перелік робіт з підвищеною 
небезпекою, які виконуються на підприємстві.__________________________________

На підприємстві затверджені та введені в дію:

Положення про систему управління охороною праці (наказ №39-ОП від 04.03.2018 р.); 
Положення про службу охорони праці(наказ №37 від 04.03.2018 р.);
Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ №13-а/х від 01.06.2018 р.); 
Положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками осіб з питань охорони 
праці (наказ №38 від 04.03.2018 р.);
________На. підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ №23-
а/х від 03.04.2020 р.). Загальна кількість інструкцій з ОП на підприємстві -  28. Зокрема:

________№18.04.20 Інструкція з охорони праці для машиніста електричних
вантажопідіймальних кранів мостового типу;
________№04.04.20 Інструкція з охорони праці для осіб відповідальних за утримання в
справному стані вантажопідіймальних кранів;
________№05.04.20 Інструкція з охорони праці для осіб відповідальних за безпечне
проведення робіт з переміщення;
________№06.04.20 Інструкція з охорони праці «про застосування бірочної системи»;
________№07.04.20 Інструкція з охорони праці «З безпечного ведення робіт при навантаженні
та вивантаженні металевого брухту»;
________№ 23.08.20 Інструкція з охороні праці для пресувальника брухту та відходів металу;
________№ 14.04.20 Інструкція з охороні праці «Загальні правила з охорони праці для
працюючих в Дніпродзержинському копровому цеху»;
________ № 16.04.20 Інструкція по безпечному веденню робіт для робітників, що виконують
стропильні роботи;
________Інструкція з охороні праці № 08.04.20 «Про заходи пожежної безпеки для працівників
ДКЦ»;
________ № 02.01.20 Інструкція з охороні праці «Контроль радіаційної безпеки металобрухту»;
________ № 03.01.20 Інструкція з охороні праці «для працівників занятих очищенням
залізничних вагонів в копровому цеху»;

________ У ТОВ «КЕРАМЕТ» ведеться внутрішня документація з охорони праці:_______
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; журнал обліку видачі
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інструкцій з охорони праці;
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал періодичного огляду і 
випробувань газорізальної апаратури;

- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів і знімних вантажозахоплюючих 
механізмів;

- агрегатні журнали вантажопідйомних кранів, технологічного обладнання;
- журнал огляду підкранових шляхів і балок;
- журнал огляду слюсарного інструменту;
- журнал періодичного огляду тари;
- журнал реєстрації наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; журнал 

прийому- здачі зміни (вахтові журнали) машиністів кранів і чергових слюсарів;
- журнал перевірки знань з охорони праці у персоналу з групою по електробезпеці - 1;
- журнал обліку та видачі засобів індивідуального захисту і ручного інструменту;
- журнал обліку і випробувань засобів захисту; журнал обліку електроінструменту;
- журналі перевірки знань «ПТЕЕУС, ПТБЕЕУС»;
- журнал обліку, перевірки і випробувань електроінструменту і допоміжного обладнання до 

нього;
- оперативний журнал чергових електромонтерів;
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.______________________________

________ Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки:____________

- Машиніст крану Медяник Анатолій Вікторович пройшов навчання і має присвоєну 
кваліфікацію машиніст крану металургійного виробництва третього розряду свідоцтво 
№112/3 від 24.06.03 видане ПТУ №22 м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл. 
Пройшов повторну перевірку знань в комісії підприємства протокол №2 від 10 березня 
2020 р., повторну перевірку знань з електробезпеки та. підтвердив другу кваліфікаційну 
групу протокол №1 від 10.03.2020 року.__________________________________________

- Машиніст крану Віннік Інна Іванівна пройшла навчання і має присвоєну кваліфікацію 
машиніст крану металургійного виробництва третього розряду свідоцтво №005946 від 
28.04.96 видане Мінчормет СРСР курси при ДМК м. Дніпродзержинська. Пройшла, 
повторну перевірку знань в комісії підприємства протокол №2 від 10 березня 2020 р., 
позапланову перевірку знань з електробезпеки та підтвердила другу кваліфікаційну групу 
протокол №1 від 10.03.2020 року.__________

- Машиніст крану Сокол Ольга Юріївна пройшла навчання і має присвоєну кваліфікацію 
машиніст крану металургійного виробництва третього розряду свідоцтво №37/04 від 
22.06.04 видане Дніпродзержинським вищим професійним училищем м. 
Дніпродзержинська. Пройшла повторну перевірку знань в комісії підприємства протокол 
№2 від 10 березня 2020 р., позапланову перевірку знань з електробезпеки та підтвердила 
другу кваліфікаційну групу протокол №1 від 10.03.2020 року.______________________

- Машиніст крану Редька Анна Володимирівна пройшла навчання і має присвоєну 
кваліфікацію машиніст крану металургійного виробництва третього розряду свідоцтво 
№664/07 від 21.06.07 видане Дніпродзержинським вищим професійним училищем м. 
Дніпродзержинська. Пройшла повторну перевірку знань в комісії підприємства протокол 
№2 від 10 березня 2020 р., позапланову перевірку знань з електробезпеки та підтвердила 
другу кваліфікаційну групу протокол №1 від 10.03.2020 року.______________________

- Машиніст крану Сокуренко Світлана Дмитрівна пройшла навчання і має присвоєну 
кваліфікацію машиніст крану металургійного виробництва третього розряду свідоцтво 
№211 від 23.06.97 видане ПТУ №22 м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл.



Пройшла повторну перевірку знань в комісії підприємства протокол №2 від 10 березня 
2020 р., позапланову перевірку знань з електробезпеки та підтвердила другу 
кваліфікаційну групу протокол №1 від 10.03.2020 року. .

- Машиніст крану Євтушенко Наталія Павлівна пройшла навчання і має присвоєну 
кваліфікацію машиніст крану металургійного виробництва третього розряду свідоцтво 
№14 від 17.06.85 видане ПТУ №22 м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл. 
Пройшла повторну перевірку знань в комісії підприємства протокол №2 від 28.11. 2019р..

- Машиніст крану Півторипавло Катерина Миколаївна пройшла навчання і має присвоєну 
кваліфікацію машиніст крану металургійного виробництва третього розряду свідоцтво 
№31/04 від 22.06.04 видане Дніпродзержинським вищим професійним

- училищем м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл. Пройшла повторну перевірку 
знань в комісії підприємства протокол №2 від 28 11. 2019р.,

- Машиніст крану Карпухіна Оксана Вікторівна пройшла навчання і має присвоєну 
кваліфікацію машиніст крану металургійного виробництва третього розряду свідоцтво 
№430/06 від 23.06.06 видане Дніпродзержинським вищим професійним училищем м.
Дніпродзержинська Дніпропетровської обл.______ Пройшла повторну перевірку знань в
комісії підприємства протокол №2 від 228.11.2019р.,

- Машиніст крану Збриська Тетяна Федірівна пройшла навчання і має присвоєну 
кваліфікацію машиніст крану металургійного виробництва третього розряду свідоцтво 
№36 від 31.07.80 видане ПТУ №15 м. Дніпродзержинська Дніпропетровської обл.
Пройшла, повторну перевірку знань в комісії підприємства протокол №2 від 28 листопада 
2019р.,

Працівники підприємства , які виконують роботи на устаткуванні підвищеної небезпеки, 
пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального курсу «Охорона 
праці» та інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних 
робіт, при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
НПАОП 0.00-1.80-18, комісією підприємства ТОВ «КЕРАМЕТ»(Протоколи з навчання та 
перевірки знань від 28.11.2019 №2; 04.05 2019р. №1; 10.03.2020р.№ 2)._________________

______ Працівники підприємства, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, раз на рік
проходять періодичний медичний огляд відповідальною особою за проходження медоглядів 
працівників цеху призначено економіста з праці Рашевскую Л.В (Розпорядження №14 від 
03.01.2020 р.)

_____ Працівники, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на роботу
проходять медогляди в спеціалізованих медичних закладах (довідки за формою додатку №7 до 
п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій від 21.05.2007р.№ 
246).___________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

_____ На ТОВ «КЕРАМЕТ» в наявності експлуатаційна документація на устаткування
підвищеної небезпеки, є паспорта на обладнання . Обладнання знаходиться в справному стані, 
що пі дтверджено актами перевірок, записами у паспортах та ремонтних журналах.

експлуатаційної документації,

_____ Всі працівники ТОВ «КЕРАМЕТ», згідно з «нормами безкоштовної видачі спецодягу,
спеціального взуття і других ЗІЗ робітникам копрового цеху ПрАТ «Керамет»» забезпечені ЗІЗ, 
а саме: костюм бавовний, плащ непромокальний, черевики поліуретан літ.кр, валянки, 
рукавиці брезентові, каска захисна, підшоломник, жилет сигнальний, окуляри захисні, 
респіратор пилозахисний, куртка бавовняна на утепленій підкладці, штани бавовняні на
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та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, роз
роблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, підприємство 
забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наочними посібниками, нор
мативно правовими актами з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтер- 
нету та друкованих видань. На підприємстві в наявності слюсарний інструмент, вимірюваль
ний інструмент.

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

В.В Бублей
(ініціали та  прізвищ е)

Деклаі 
Дер:

ана у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
2020 р.

Примітки: 1. Фізична особа-підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональ 
них даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) ма 
шин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фі 
зичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної подат
кової служби і мають відмітку в паспорті.*




