
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 ЄДРПОУ 
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:

Висновок експертизи № 31550092-09-03-0068.20 виданий 27.01.2020р. ТОВ 
«ПромТехЛіагностіка» щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки вимогам законодавства України з питань охорони праці та промислової безпеки.

(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 відвищенної безпеки

- ковальско -  пресове устаткування, а саме:_____________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- Прес-ножиці гідравлічні скрапові ЕС 1240-10ТД 100-25-20 виробництва фірми «Metso 
Lindemann GmbH» (Німеччина), зав. № 63386М, рік виготовлення 2008.

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

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

Кількість робочих місць 4, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм 4. 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:km@keramet.com.ua
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51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18 б (копровий цех ТОВ 
«Керамет» розташований на території ПАТ «ДМК» у м. Кам’янському).
_________ Згідно договору оренди (№ 19-1015-01 від 29.08.2019 р, строк дії до 31.12.2020 року)
виробнича ділянка за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18 б, на 
території ПАО «ДМК» складається з:

1. Адміністративного комплексу;
2. Відділення № 1 сортування та підготовки металобрухту;

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

Інші відомості :
Прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки при експлуатації устаткування, що декларується:

1. Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ «Керамет» - 
генеральний директор Бублей Володимир Володимирович.

2. Відповідальний за стан умов та безпеку праці на Дніпродзержинському копровому цеху
-  начальник цеху Шаповалов Олександр Григорович.

3. Відповідальний за організаційно - методичне керівництво діяльністю структурних 
підрозділів і функціонування систем управління по охороні праці, промислової безпеки та 
контроль за їх дотриманням - директор з виробництва - Саганенко Костянтин Миколайович.

4. Відповідальні за безпечне виконання робіт по змінах:
• начальник зміни - Галуц Денис Олександрович,
• начальник зміни - Дрібниця Володимир Миколайович,
• начальник зміни - Сироватін Сергій Григорович,
• начальник зміни -  Гриненко Дмитро Олександрович.

______Генеральний директор ТОВ «КЕРАМЕТ» Бублей Володимир Володимирович пройшов
навчання в Дії «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 Дії «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)._____________________________________________________
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______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)._____________________________________________________

______Електрик цеху ТОВ «КЕРАМЕТ» Пацюк Олександр Васильович
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 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 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).

(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 НПО Металістів);

______ 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,загальна
кількість інструкцій з ОП -28, зокрема:

_____- Інструкція з охороні праці № 23.08.19 для пресувальника брухту та відходів металу
затверджено наказом генерального директора № 07-а/х від 15.08.2019р.;

- Інструкція з охороні праці № 14.04.18 «Загальні правила з охорони праці для працюючих в 
Дніпродзержинському копровому цеху»;

-Інструкція № 16.04.18 від 01.06.2018р. по безпечному веденню робіт для робітників, що 
виконують стропильні роботи;

-Інструкція з охороні праці № 08.01.18 від 17.01.2018р. «По пожежній безпеці»;

-Інструкція з охороні праці № 02.01.18 від 17.01.2018р. «Контроль радіаційної безпеки 
металобрухту»;

-Інструкція з охороні праці № 03.01.18 від 17.01.2018р. «Піротехнічний контроль 
металобрухту»;

-Інструкція з охороні праці № 06.01.18 від 17.01.2018р. «По вживанню системи бірки».

Інструкція з експлуатації гідравлічних скрапових ножиць ЕС 1240-10 ТР 100-25-20 від 17 
квітня 2019р.

______У ТОВ «КЕРАМЕТ» ведеться внутрішня документація з охорони праці.________________

Роботу ділянки по переробці металлу прес-ножицями забезпечують пресувальники 
брухту та відходів металу:

_____ 1.Соболевський Дмитро Петрович - Посвідчення №20 про право виконання робіт з
підвищеною небезпекою за професією «пресувальник брухту та відходів металу» видано 
29.06.2018р. на підставі протоколу№1 екзаменаційної комісії від 29.06.2018р., планова 
перевірка знань протокол №06-19 від 28.06.2019р.
_____ 2. Шумейко Олександр Анатолійович - Посвідчення №429/1-03-12 про право виконання
робіт з підвищеною небезпекою за професією «пресувальник брухту та відходів металу» 
видано 16.11.2012р. перевірка знань проведена 28.11.2019р. на. підставі протоколу №2 
екзаменаційної комісії від 28.11.2019р.
_____3.Кондратюк Сергій Сергійович - Посвідчення №18 про право виконання робіт з
підвищеною небезпекою за професією «пресувальник брухту та відходів металу» видано 
29.06.2018р. на підставі протоколу екзаменаційної комісії від 29.06.2018р. № 1. планова 
перевірка знань протокол №6-19 від 28.06.2019р.
_____ 4. Тарасенко Євгеній Валентинович - Посвідчення №21 про право виконання робіт з
підвищеною небезпекою за професією «пресувальник брухту та відходів металу» видано 
29.06.2018р. на. підставі протоколу екзаменаційної комісії від 29.06.2018р. № 1., планова 
перевірка знань протокол№6-19 від 28.06.2019р.

______ 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

4

2007р.№ 246)._________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
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______ На ТОВ «КЕРАМЕТ» в наявності експлуатаційна документація на устаткування
підвищеної небезпеки, є паспорта на обладнання:

- Паспорт прес-ножиць гідравлічних виробництва фірми «Metso Lindemann GmbH» 
(Німеччина), зав. № 63386М, рік виготовлення 2008.

- Керівництво з експлуатації і техобслуговуванню прес-ножиць гідравлічних виробництва 
фірми «Metso Lindemann GmbH» (Німеччина), зав. № 63386М, рік виготовлення 2008.

- Сертифікат відповідності зареєстровано в Реєстрі за № UA1.082.0174007-07.

Обладнання знаходиться в справному стані, що підтверджено 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 ТОВ «Керамет»» забезпечені ЗІЗ, а 
саме: костюм бавовняний, 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 утепленій 
підкладці.

засобів індивідуального захисту,

_____ Підприємство забезпечене нормативно - правовою документацією, що розповсюджується
на роботу підвищеної небезпеки, яка декларується, а саме:

- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці;

- Охорона праці. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 2293-99;

- НПАОП 0.00-6.03-93 Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 
актів охорону праці, що діють на. підприємстві ;

- Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки.;

- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та 
охорони праціДержгірпром-нагляд 16 січня 2008 р.;

- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці;

- Типове положення про службу охорони праці Наказ №148 від 31.01.2017р;

- НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці;

- Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ №148 від 30.03.2017р;

- НПАОП 0.00-4.33-99 Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації 
аварійних ситуацій і аварій ;

- НПАОП 28.0-1.33-13Правила з охорони праці та техніки безпеки та виробничої санітарії 
у кузнечно -  пресовому виробництві;

- НПАОП 28.0-1.33-13 Роботи кузнечно - пресові. Вимоги безпеки.;

- Технічні вимоги ДБН В.2.3-18-2007 Пристрої захисні для ковальсько-пресового 
устаткування. Конструкції. Основні розміри.;

- Постанова №687 від 26.05.2004р про порядок проведення огляду, випробування та 
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки ;

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP111107.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP111107.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP111107.html
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- НПАОП 0.00-6.01-10 Правила проведення технічного огляду технологічних 
транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі 
загального користування ;

- Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги ДСТУ 3273-95;

- НПАОП 0.00 -  5.20-94 Типова інструкція для інженерно -  технічних працівників, які 
здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів;

- НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення 
робіт з переміщення вантажів кранами ;

- НПАОП 0.00-5.07-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання 
вантажопідіймальних кранів в справному стані;

- НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників 
(зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани;

- НПАОП 6.1.00-2.07-83Сигналізація знакова для управління процесами переміщення 
вантажів кранами ;

- НПАОП 0.00-1.75-15 Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки.

- НПАОП 63.11-7.04-8 Вантажно-розвантажувальні, складські та транспортні роботи. 
Вимоги безпеки;

- НПАОП 0.00-1.80-18 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів ;

- НПАОП 40.1-132-01Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок;

- НПАОП 0.00-1.75-15 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками ;

- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском;

- НПАОП 37.1-1.01-09 Правила безпеки при заготівлі та переробки брухту та відходів 
чорних металів;

- Наказ МОЗ 1254 від 13.10.2017 Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і 
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок;

- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній 
обробці металів.Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.

- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання;

- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок;

- НАПБ А 01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

- НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів;

- НПАОП 0.00-3.06-22 Про видачу мила на підприємствах

- НПАОП 0.00-4.36-87 Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних 
харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкі дливими 
умовами праці;

- НПАОП 0.00-4.01.08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

- ДСЕПіН 6. 6.1.- 079 /211.3.9 001-02 Державні санітарно-екологічні правила і норми з 
радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом;

- СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів та гігіенічні вимоги 
до виробничого обладнання;
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_______ Для проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці роз
роблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
пряці. розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, підп
риємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наочними посібника
ми. нормативно правовими актами з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою 
Інтернету та друкованих видань. На підприємстві в наявності слюсарний інструмент, вимірюва
льний інструмент.

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

В .В Бублей
(ініціали та прізвище)

суб’єктів господарювання у територіальному органі

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.*

у журналі обліку 
2020 р.
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