
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця _____ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО_____
_________________________________________ «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ»_____________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Барикадна, будинок 15А

місцезнаходження,
______________________________ 00292923________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
__________ Г олова Правління Завіновський Ігор Станіславович____________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________________________(0562) 387500____________________________________
номер телефону, телефаксу,

________________________ office.ukraine@krcem.com______________________________
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; 
Виробничі об’єкти підприємства на території України 

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: договір не укладався.
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Об'єкти ПрАТ «КРЦ» не входять до Переліку груп об’єктів підвищенної небезпеки (додаток 1 
до Порядку і правил, затверджених постановою КМУ від 16.08.2020 № 1788).______________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
22.09.2020, ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖПРАНІ»______________________________________________________________

(дата проведення аудиту)
Я, Завіновський Ігор Станіславович_____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця) 
цією декларацією підтверджується 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:

Налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- технологічні транспортні засоби.______________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

mailto:office.ukraine@krcem.com


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

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
____________________________ 929 робочих місця, у тому числі,________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,
_________ 4 робочих місця на яких існує підвищений ризик виникнення травм______________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
________________________________ 4 будівелі і 4 приміщення_____________________________

будівель і споруд (приміщень),
Виробничі дільниці з виробництва цементу розташовані за адресою: Дніпропетровська 

обл., місто Кривий Ріг, вулиця Акціонерна, 1 та Дніпропетровська область, місто Кам’янське, 
вулиця Тритузна, 37; виробничі дільниці з видобутку сировини Жовтокамянського кар’єру за 
адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Цементників, 15; 
виробничі дільниці з переробки продукції гранітного кар’єру за адресою: Дніпропетровська 
обл., Дніпровський район, селище Любимівка, вулиця Томська, 283;

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Голова Правління Завіновський І.С., виконавчий директор Самусь І.В., 

головний інженер з ремонту і технічного обслуговування Малка В.П., начальник управління 
охорони праці та промислової безпеки Громченко О.Ю., головний фахівець з охорони праці 
Венгер К.Ю., головний енергетик Яблоновський В.І., механік Маловічко І.С. та інші пройшли 
навчання: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «Навчально-курсовий центр 
«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони 
праці від 15.08.2018 № 8/101, від 07.05.2019 № 5/26; від 28.08.2019 № 8/110, від 11.09.2019
№ 9/59, від 09.10.2019 № 10/54, від 13.11.2019 № 11/49, від 24.12.2019 № 266).____________

Головний фахівець з охорони праці Венгер К.Ю. та інші пройшли навчання: 
законодавства про охорону праці, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні в КП «НАВЧАЛЬНО- 
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ТОВ «Навчально- 
курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці від 28.08.2019 № 8/119)._________________________________________________________

Головний фахівець з охорони праці Венгер К.Ю. та інші пройшли навчання Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку 
знань в комісії створеної на підставі наказу ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» від 08.01.2019 № 8, має
ІУ групу з електробезпеки (протокол засідання комісії від 08.11.2019 № 11/40).___________

Головний інженер з ремонту і технічного обслуговування Малка В.П., головний 
фахівець з охорони праці Венгер К.Ю., головний енергетик Яблоновський В.В., начальник 
цеху технологічного автотранспорту Мазун В.В., механік Маловічко І.С. та інші пройшли 
навчання: НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями в ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ», КП «НАВЧАЛЬНО- 
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи засідання 
комісій з перевірки знань з питань охорони праці від 04.09.2019 № 9/1, від 18.09.2019
№ 9/79-1, від 09.10.2019 № 10/44, 17.12.2019 № 272).___________________________________

Головний інженер з ремонту і технічного обслуговування Малка В.П., головний 
фахівець з охорони праці Венгер К.Ю., головний енергетик Яблоновський В.В., начальник 
цеху технологічного автотранспорту Мазун В.В., механік Маловічко І.С. та інші пройшли 
навчання НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті в 
ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ», КП «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР» 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи засідання комісій з перевірки знань з
питань охорони праці 
від 03.12.2019 № 265).



Головний інженер з ремонту і технічного обслуговування Малка В.П., начальник
управління охорони праці та промислової безпеки Громченко О.Ю., головний фахівець з 
охорони праці Венгер К.Ю., начальник цеху технологічного автотранспорту Мазун В.В. 
механік Маловічко І.С. та інші пройшли навчання НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів в ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони праці від 13.02.2019 № 2/52,
від 28.08.2019 № 8/129, від 18.09.2019 № 9/105, від 21.01.2020 № 4)._____________________

Начальник цеху технологічного автотранспорту Мазун В.В., механік Маловічко І.С. та 
інші пройшли навчання Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю 
України, Правил техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних 
матеріалів (ч. І), Правил охорони праці в цементній промисловості, Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання, Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями, Правил пожежної безпеки в Україні, Порядку 
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві, внутрішніх Положень та інструкцій з охорони праці, що діють на виробництві в 
ПрАТ «КРЦ» та перевірку знань в комісії ПрАТ «КРЦ» (протоколи засідання комісій з
перевірки знань з питань охорони праці від 06.03.2019 № 6, від 11.03.2019 № 11)._________

Головний інженер з ремонту і технічного обслуговування Малка В.П., головний 
фахівець з охорони праці Венгер К.Ю., головний енергетик Яблоновський В.В. та інші 
пройшли навчання з Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій в 
ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії створеної наказом 
ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ» від 17.08.2018 № 11 (протоколи засідання 
комісій з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 30.08.2019 № 119, від 12.09.2019
№ 123, 16.10.2019 № 140).____________________________________________________________

Згідно з НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії в 
промисловості будівельних матеріалів, наказом від 01.11.2019 № 320/1 призначено начальника 
цеху технологічного автотранспорту Мазуна В.В., механіка Маловічко І.С., як осіб, які мають 
право видачі нарядів-допусків і виконання обов’язків відповідального керівника при
проведенні робіт підвищеної небезпеки._______________________________________________

Відповідно до п. 2.9 НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті, наказом від 10.08.2020 № 153 начальника цеху технологічного автотранспорту 
Мазуна В.В., механіка Маловічко І.С. призначено відповідальними особами за роботи 
пов’язані з налагодженням, ремонтом і технічним обслуговуванням технологічних
транспортних засобів.________________________________________________________________

Згідно з НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, розроблено та 
затверджено Перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються в ПрАТ «КРЦ».

(прізвище, імя та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодаства з питань
охорони праці та промислової безпеки;

Згідно з ст. 15 Закону України «Про охорону праці», на. підприємстві створена і 
функціонує служба охорони праці, відповідно до п. 1.4 НПАОП 0.00-4.21-04 Типове 
положення про службу охорони праці. Наказом від 21.04.2020 № 104 затверджено структуру 
управління охорони праці та промислової безпеки ПрАТ «КРЦ» під керівництвом начальника
управління охорони праці та промислової безпеки Громченко О.Ю.______________________

Відповідно до п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, наказом по підприємству від 03.10.2019 
№ 294 створено постійно діючу комісію для перевірки знань працівників з питань охорони 
праці у складі: голова комісії -  головний інженер з ремонту і технічного обслуговування 
Малка В.П.; члени комісії: головний фахівець з охорони праці Венгер К.Ю., головний
енергетик Яблуновський В.В._________________________________________________________

Керівники та фахівці підприємства, члени комісій з перевірки знань з питань охорони 
праці пройшли навчання і перевірку знань нормативних актів з охорони праці, згідно з 
вимогами п. 5.1 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці.



Відповідно до ст. 13 Закон України «Про охорону праці», на підприємстві розроблені та 
діють такі положення з охорони праці:_________________________________________________
• Положення про систему управління охороною праці, затвердженого наказом від 12.09.2016 
№ 300;______________________________________________________________________________
• Положення про службу охорони праці, затвердженого наказом від 02.08.2013 № 398а;
• Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затвердженого наказом від 05.03.2018 № 094/2;_________________________________________
• Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки і видачу нарядів-допусків 
в структурних підрозділах підприємства, затвердженого наказом від 22.11.2017 № 313/2;
• Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 
праці, затвердженого на засіданні трудового колективу (протокол від 14.08.2009).________

Згідно з розділом 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних 
службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 
діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що затверджено 
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, на 
підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції, відповідно до яких, професійно-
кваліфікаційний склад посадових осіб відповідає заявленому виду діяльності.____________

На вимоги пп. 1, 2 розд. IV НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці», згідно з складеним службою охорони праці підприємства переліком 
інструкцій з охорони праці, розроблена та затверджена наказом від 17.05.2019 № 124
інструкція з охорони праці № 16 для слюсаря-ремонтника.______________________________

На підставі п.п. 1, 3 розд. V НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці», інструкції, які вводяться в дію, реєструються службою охорони праці в 
журналі реєстрації інструкцій з охорони праці. Видача примірників інструкцій проводиться з
реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці.________________________

Згідно з п. 6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, працівники підприємства проходять 
інструктажі з питань охорони праці. Особи, які проводять інструктажі, заносять записи до 
журналів реєстрації відповідних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», за участю сторін 
колективного договору на підприємстві реалізуються розроблені та затверджені «Комплексні 
заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища., підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого
травматизму, професійного захворювання і аваріям на 2020 рік».________________________

Робітники ПрАТ «КРЦ» зайняті на виконанні робіт з підвищеною небезпекою, 
пов’язаних з налагодженням, ремонтом і технічним обслуговуванням технологічних 
транспортних засобів, закінчили професійне навчання і мають відповідні посвідчення та
свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації._________________________

Відповідно до п. 2.1 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, за результатами навчання за професією 
слюсаря з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів в ТОВ «ЦТОР» і перевірки 
знань кваліфікаційною комісією ТОВ «ЦТОР», робітники ПрАТ «КРЦ» Вербенець В.І., 
Кулик В.Ю. отримали посвідчення про право виконання робіт з підвищеною небезпекою від
04.09.2020 №№ 12684, 12685 (протокол засідання державної кваліфікаційної комісії від
04.08.2020 № 101).___________________________________________________________________

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства
певних категорій проходять обов’язковий медичний огляд. Медичним закладом видано 
Заключний акт від 19.08.2020 за результатами періодичного медичного огляду працівників
ПрАТ «КРЦ» в ТОВ «Сімейна клініка ПМС».__________________________________________

До виконання робіт підвищеної небезпеки допускаються особи за наявності висновків 
психофізіологічної експертизи працівників. які проведено у 2019 році в ТОВ «Сімейна клініка
ПМС, що відповідає ст. 5 Закону України «Про охорону праці»._________________________

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ПАТ «КРЦ» схвалено 
загальними зборами трудового колективу від 14.03.2012, 20.03.2012, 21.03.2012 і є діючим на 
теперішній час. Положення і норми договору розроблені на основі Кодексу законів про працю



України, Закону України «Про колективні договори і угоди», інших актів законодавства,
генеральної, галузевої і регіональної угод._____________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
Організація та проведення робіт з налагодження, ремонту і технічного обслуговування 

технологічних транспортних засобів виконуються з дотриманням вимог НПАОП 0.00 -1.62-12 
Правила охорони праці на автомобільному транспорті, НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями, вимог інструкцій завода-виробника та іншої
нормативно-технічної документації.___________________________________________________

Відповідно до «Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх 
транспортних засобів автомобільного транспорту», затвердженого наказом Мінтрансу 
України від 30.03.1998 № 102, на підприємстві затверджено «Положення про технічне
обслуговування і ремонт технологічних та дорожніх транспортних засобів».______________

Розроблені та затверджені графіки проведення технічного обслуговування (ТО-1). 
технічного обслуговування (ТО-2) технологічних транспортних засобів Криворізького заводу 
та Жовтокам’янського кар’єру на 2020 рік. В наявності технологічні карти на проведення 
технічного обслуговування (ТО-1), технічного обслуговування (ТО-2) технологічних
транспортних засобів.________________________________________________________________

Роботи з налагодження, технічного обслуговування і ремонту технологічних 
транспортних засобів виконуються на спеціальній ремонтній площадці і відповідно 
обладнаних оглядової канави та ремонтного посту, згідно з вимогами нормативно -технічної 
документації. Слюсарі ремонтники забезпечені необхідним ручним слюсарним інструментом.

експлуатаційної документації 
Працівники ПрАТ «КРЦ», відповідно до пп. 4.3, 4.4 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 

Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників,
забезпечені облаштованими санітарно-побутовими приміщеннями.______________________

Згідно з п. 1 розд. ІІ НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, 
працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту.____________________________________________________

засобів індивідуального захисту 
ПрАТ «КРЦ» забезпечено законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з 

охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. Підприємство має комплект 
нормативно-правових актів з охорони праці, відповідно до заявлених видів робіт пов’язаних з 
налагодженням, ремонтом і технічним обслуговуванням технологічних транспортних засобів, 
а саме: Закон України «Про охорону праці», «Порядок проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій», затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом 
Міністерства палива та енергетики від 25.07.2006 № 258, НПАОП 0.00-1.62-12 Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями. НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів. НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05 
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 
0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт 
з підвищеною небезпекою. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві. НПАОП 
0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників. НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. НПАОП 26.5
1.02-14 Правила охорони праці в цементній промисловості, НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з 
охорони праці під час експлуатації великотоннажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом, 
НПАОП 0.00-1.64-77 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії в промисловості будівельних



матеріалів, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні та інші нормативні документи.

Фонд нормативно-правових актів з охорони праці систематично поповнюється новими
виданнями, зберігається та актуалізується._____________________________________________

На підприємстві в кожному структурному підрозділі кабінети з охорони праці обладнано 
оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони/праці, нормативними актами з
охорони праці, навчальними програмами, методичною та довідковою літературою,_______

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

23 вересня 2020 р.

І.С. Завіновський 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці У / 20^-^р. № УУ'

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.".
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