
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КЕРАМПЛЮ С»

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49000, Д н іп роп етровська  обл.. м. Д ніпро, вул. С аксаганського , буд. 60.
м ісцезнаходже ння,

______________________________________ 35202765____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

_____________ директор -  К учук В італій  В ален ти нови ч__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____________________________ (056)756 91 30________________________________________
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. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 122. 
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався: згідно з додатком 1 до порядку та

(найменування страхової компанії,

правилами проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами відповідно 
до постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «КЕРАМПЛЮ С» страхування не
проводиться, тому що підприємство не є об’єктом підвищеної небезпеки.__________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п рац і________ звіт за результатам и
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0477.20 від 27.07.2020 р.. проведеного 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТП»_____________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

_________________________________________ Я . К у ч у к  В італій  В алентинович.__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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:

- газополум’яні роботи;_________________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або

- обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі: 
пальник VGL 04.350 D. 2009 р.в.. Франція;____________________________________________________
- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива: балони з киснем технічним -  2 од.. Україна;_________

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),
балони з сумішшю пропану технічного і бутану технічного -  2 од.. Україна;____________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження,



балони з діоксидом вуглецю -  2 од., Україна.
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  22, у тому числі 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «КЕРАМ ПЛЮ С» орендує офісні, складські, виробничі та підсобні приміщення 
загальною площею 4634 м2 у ПрАТ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС» (договір оренди нежитлових 
приміщень № 25 від 01.01.2017 рЛ. що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Дніпро.
проспект Богдана Хмельницького. 122.__________________________________________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «КЕРАМПЛЮ С» пройшли навчання та перевірку знань з питань

охорони праці у встановленому порядку:_______________________________________________________
Директор Кучук Віталій Валентинович пройшов в ДП «Запорізький навчально-курсовий 

комбінат» навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в 
обсязі загального курсу у комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол
№ 776 від 11.05.2018 рЛ .__________________________________________________________________________________________

Головний інженер Білоус Микола Михайлович та начальник цеху Коваль Сергій 
Олександрович пройшли в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» навчання та перевірку знань законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу у комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 1084 від 27.09.2018 р.. № 1253 від
17.10.2019 р Л . ___________________________________________________________________________________________________

Інженер з охорони праці Чуйко Микола Васильович пройшов в ДП «Запорізький навчально- 
курсовий комбінат» навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони 
праці в обсязі загального курсу у комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області
(протокол № 1838 від 23.07.2020 р.). __________________________________________________________

Інженер з охорони праці Чуйко Микола Васильович, головний інженер Білоус Микола 
Михайлович та начальник цеху Коваль Сергій Олександрович пройшли в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» 
навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протоколи № 31 від 19.01.2018 р., № 1105 від 13.09.2019 рЛ. присвоєно IV групи з
електробезпеки (до 1000 В).___________ __________________________________________________________

Інженер з охорони праці Чуйко Микола Васильович, головний інженер Білоус Микола 
Михайлович та начальник цеху Коваль Сергій Олександрович пройшли в ДП «Запорізький 
навчально-курсовий комбінат» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання» у комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол
№ 324 від 12.02.2020 р.)._________________________________________________________________________

Інженер з охорони праці Чуйко Микола Васильович, головний інженер Білоус Микола 
Михайлович та начальник цеху Коваль Сергій Олександрович пройшли в ДП «Запорізький 
навчально-курсовий комбінат» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у комісії Головного управління
Держпраці у Запорізькій області (протокол № 3538 від 23.12.2019 р.).____________________________

Інженер з охорони праці Чуйко Микола Васильович, головний інженер Білоус Микола 
Михайлович та начальник цеху Коваль Сергій Олександрович пройшли в ДП «Запорізький 
навчально-курсовий комбінат» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1-81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у комісії 
Головного управління 'Держпраці у Запорізькій області (протокол № 3536 від 23.12.2019

ШІ__________ _______________________________________________________________________________
Інженер з охорони праці Чуйко Микола Васильович, головний інженер Білоус Микола

Михайлович та начальник цеху Коваль Сергій Олександрович пройшли в ДП «Запорізький
навчально-курсовий комбінат» навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у комісії
підприємства (протокол № 47 від 23.12.2019 рЛ.__________________________________________________



На підприємстві призначено посадових осіб, на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт
підвищеної небезпеки:_________________________________________________________________________

Наказом № 14-ОП від 27.01.2020 р. у ТОВ «КЕРАМ ПЛЮ С» відповідальним за справний стан 
і безпечну експлуатацію електрогосподарства та за пожежну безпеку на підприємстві призначений
начальник цеху Коваль С.О.__________________________________________________________

Наказом № 21-ОЛ від 29.01.2020 р. відповідальним за безпечне виконання газополум’яних 
робіт та зварювальних робіт, а також за безпечне виконання робіт у вибухопожежонебезпечних
зонах призначений начальник цеху Коваль С.О.___________________________________________________

Наказом № 23-ОП від 29.01.2020 р. відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
обладнання, що працює під тиском (а саме: балонів із стисненим і зрідженим газом) призначений
начальник цеху Коваль С.О.______________________________________________________________________

Наказом № 24-ОП від 29.01.2020 р. начальника цеху Коваля С.О. призначено відповідальною 
особою за: огляд та випробування гумовотканинних рукавів: виконання перевірок на газову 
щільність різаків, пальників та рукавів: безпечну експлуатацію газозварювальної та газорізальної 
апаратури: організацію безпечного виконання газополум’яної обробки металів.____________________

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

На підприємстві діє служба охорони праці. Наказом № 13-ОП від 27.01.2020 р. функції 
служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Чуйко М.В._________________________

н аяв н іс тю  служ б и  о х о р о н и  праці,

У ТОВ «КЕРАМ ПЛЮ С» переглянуто, затверджено та введено в дію наказом № 11-ОП від
27.01.2020 р.:____________________________________________________________________________________

- «Положення про службу охорони праці»:__________________________________________________
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»:
- «Положення про систему управління охороною праці»:_____________ _______________________
- «Положення про уповноважених трудового колективу з питань охорони прані».___________
У ТОВ «КЕРАМПЛЮ С» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції.

Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони 
праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.__________________________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань особою, яка 
проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці.__________________________________________________________________________

Наказом № 12-ОП від 27.01.2020 р. у ТОВ «КЕРАМПЛЮС» створено комісію з перевірки 
знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії: директор Кучук В.В.: члени 
комісії: начальник цеху Коваль С.О.: головний інженер Білоус М.М.: інженер з охорони праці
Чуйко М.В._______________________________________________________________________________________

У ТОВ «КЕРАМПЛЮС» переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
(наказ № 19-ОП від 28.01.2020 р.), в тому числі: № 7 «Інструкція з охорони праці оператора газової 
установки». № 8 «Інструкція з охорони праці газозварника», № 23 «Інструкція з охорони праці під 
час виконання газополум’яних робіт», № 24 «Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації.
зберігання, транспортування балонів» та ін._______________________________________________________

Робітники ТОВ «КЕРАМПЛЮ С» мають професійну підготовку здобуту в спеціалізованих
навчальних закладах, навчальних курсах._________________________________________________________

Працівник ТОВ «КЕРАМПЛЮС» Баглай І.О. здобув професійну підготовку за фахом 
електрогазозварник у ПТУ № 11 (диплом № НР 24080191 від 26.06.2004 р.). підвищення 
кваліфікації пройшов у ТОВ «УК «Дніпробуд» та здобув кваліфікацію «електрогазозварник 
четвертого розряду» (протокол № 254 від 07.04.2016 р.).___________________________________________



Працівник Безуглий Є.В. здобув професійну підготовку за фахом оператор газових сумішей в 
Обласному комунальному підприємстві «Дніпропетровський учбово-курсовий комбінат»
(посвідчення № 68013 від 04.10.2004 p.).__________________________________________________________

Робітники підприємства: електрогазозварник Баглай І.О.. оператор Безуглий Є.В. пройшли 
спеціальне навчання та перевірку знань з загальних питань з охорони праці та нормативно-правових 
актів з охорони праці в обсязі робіт, що виконуються, а саме: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1-81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», «Правила пожежної безпеки в Україні» у комісії з перевірки
знань підприємства (протокол № 1 від 31.01.2020 p.)._____________________________________________

Електрогазозварник Баглай І.О., оператор Безуглий Є.В. пройшли перевірку знань НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у комісії підприємства 
(протокол № 2 від 31.01.2020 p.), присвоєні III та II групи з електробезпеки.________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:___________________________
- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:_________________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці:_____________________________________________
- журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці:______________________________________
- журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці:____
- журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту:_____________________________________
-журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників:______________________________ __________
- журнал обліку та видачі наряд-допусків:___________________________________________________
- журнал обліку обладнання, що працює під тиском.__________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві експлуатується вібраційна сушильна установка ВСУ- 6.0. яка обладнана 
комбінованим газомазутним пальником типу VGL 04.350 D фірми «ELCO» S.A.S. (Франція).
2009 р.в.. який працює на мазуті та природному газі._______________________________________________

На вібраційну сушильну установку ВСУ- 6.0. 2011 р.в., виробництва ТОВ «НВП 
«ГАЛАКТИКА-СТРОЙ» (Україна), обладнану пальником VGL 04.350 D виробництва «ELCO» 
S.A.S. (Франція) підприємство має висновок експертизи щодо відповідності вимогам законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки № 12.3-03.2-02-0002.13 від 03.01.2013 p.. виданий 
ДП «Центр сертифікації». ________________________________________________________________________

При виконанні зварювальних, газополум'яних робіт у ТОВ «КЕРАМПЛЮ С» експлуатуються 
посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа: балони з киснем технічним -  2 од., Україна: 
балони з сумішшю пропану технічного і бутану технічного -  2 од., Україна: балони з діоксидом 
вуглецю -  2 од., Україна. На підприємстві ведеться журнал обліку обладнання, що працює під
тиском.__________________________________________________________________________________________

Поставку балонів із стисненими газами (з киснем технічним, діоксидом вуглецю) здійснює 
ФОП Сидоренко 1.11. згідно з договором № 03/02-20 від 03.02.2020 р. (дозвіл Територіального 
управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області № 0497.14.12 від 16.04.2014 p., термін
дії дозволу продовжено до 15.04.2024 p .) .______________________________________________________________________

Поставку балонів зі зрідженим (сумішшю пропану технічного і бутану технічного (не більше 
60%) марки СПБТ за ДСТУ 4047-2001) газом здійснює ПП «КУНДЕО» згідно з договором № 2/2020 
від 02.01.2020 р. (дозвіл Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
№ 0003.20.12 від 03.01.2020 р.).__________________________________________________________________

Для виконання робіт, що декларуються ТОВ «КЕРАМПЛЮС» має у своєму розпорядженні 
наступне обладнання: пальник газоповітряний ручний ГВ2, 2015 р.в.: різак для ручного кисневого 
різання Р1«Донмет» 143, 2006 р.в.: балони з киснем технічним -  2 од., Україна: балони з сумішшю 
пропану технічного і бутану технічного -  2 од., Україна: балони з діоксидом вуглецю -  2 од..



Україна; редуктор балонний кисневий БКО-5РДМ. 2017 р.в.; редуктор балонний пропановий БПО-
5ДМ, 2017 р.в,; редуктор балонний вуглекислотний УР-6-6, 2017 р.в.._____________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 

згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства. Під час виконання задекларованих робіт 
працівники забезпечені засобами захисту (костюми брезентові, комбінезони бавовняні, куртки 
бавовняні, брюки брезентові, черевики шкіряні, рукавиці, каски захисні, щиток захисний 
електрозварника, захисні окуляри, респіратори, протигази, пояси запобіжні, зимовий спецодяг.
спецвзуття)._________________________________________ ___________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично 
(довідки медичного огляду працівників, видані ТОВ «Медичний центр «МЕДІНВЕСТ» у вересні 
2019 р.У__________________________________________________________________________________

Підприємство має в наявності нормативно-правову документацію, що зберігається як на 
паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694-ХІІ від 
14.10.1992. із змінами; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107; НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.76-1.5 
«Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» та ін._____________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці 
та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів, відповідальність покладається
на керівника робіт.______________________________________________________________

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки._______________________________________________________

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань.__________________________________________________

нормативно-пр.авоабІтЧ матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В .В. Кучук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 ^ 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 підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.
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