
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КЕРАМ ПЛЮ С», Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ САКСА- 
ГАНСЬКОГО, будинок 60; ЄДРПОУ 35202765,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з СДРІЮ У,

КУЧУК ВІТАЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, (056) 756 91 ЗО, office@keramplus.com
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксуГадреса 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;

м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 122.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії1, "

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
27.07.2020

(дата проведення аудиту)

Я, КУЧУК ВІТАЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби: навантажувачі: Автонавантажувач вилковий
----------------------------------------------------- іа/аінгмишин, механізмів, усіашинання нідвищениі неиезпеки;

“САТЕІІРІЬЬАІІ” ОР20СЭТ, 2011 р.в., Японія, ідент. №  Т34-22046, двигун №  119950Х,
тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження,

державний номерний знак Т07880АЕ, серія і номер свідоцтва про реєстрацію АЕ 005130 від 19
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

липня 2017 року, видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.; 

Автонавантажувач вилковий “ САТЕКРІІХАІІ” ОР20С>ГГ. 2013 р.в.. Японія, ідент. № СТ34- 

28007 двигун №  164235Х. державний номерний знак Т08531АЕ. серія і номер свідоцтва про 

реєстрацію АЕ 006220 від 9 липня 2018 року видане Головним управлінням Держпраці у 

Дніпропетровській обл.. Автонавантажувач газ-бензиновий Неіі СРОУРЗО-ІІСЗО, 2012 р.в.. 

Китай, ідент №  250301А0410. двигун № 156904У. державний номерний знак Т08228АР, серія і 

номер свідоцтва про реєстрацію АР 007313 від 11 липня 2016 року, видане Головним управлін-
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ідент №  FGAOW -1480-00442, двигун №  Т2117034С, державний номерний знак Т08668АР, 

серія і номер свідоцтва про реєстрацію АР 007919 від 04 жовтня 2017 року видане Головним 

управлінням Держпраці у Запорізькій обл.

На підприємстві працюють 22 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  3 особи. ___________________ __________ ___________________ __________

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 загаль
ною площею 4634 м2 у ПрАТ «ДНІПРОМ ЕТАЛСЕРВІС» (договір оренди нежитлових примі
щень №  25 від 01.01.2017 р.), що знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
проспект Богдана Хмельницького, 122.

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «КЕРАМ ПЛЮ С» пройшли навчання та перевірку знань з пи

тань 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 (про
токол №  776 від 11.05.2018 р.)._____________________________________________________

Головний інженер Білоус Микола Михайлович та начальник цеху Коваль Сергій Олекса
ндрович пройшли в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» навчання та перевірку знань законів та нормати- 
вно-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.У____________________________________________________________________

Інженер з охорони праці Чуйко Микола Васильович пройшов в ДП «Запорізький навча
льно-курсовий комбінат» навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з 
охорони праці в обсязі загального курсу у комісії Головного управління Держпраці у Запорізь
кій 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 «ДНІПРО
БУД» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації елек
троустановок споживачів» у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській об- 
ласті (протоколи №  31 від 19.01.2018 р., №  1105 від 13.09.2019 р.), присвоєно IV групи з елект
робезпеки (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 на
вчально-курсовий комбінат» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охо
рони праці під час експлуатації навантажувачів» у комісії Головного управління Держпраці у
Запорізькій області (протоколи №  3128 від 11.11.2019 р. та №  3119 від 08.11.2019 р.)._________
______ Інженер з охорони праці Чуйко Микола Васильович, головний інженер Білоус Микола
Михайлович та начальник цеху Коваль Сергій Олександрович пройшли в ДП «Запорізький на
вчально-курсовий комбінат» навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки (протокол 
№ 4 7  від 23.12.2019 р.У_____________________________

На підприємстві призначено посадових осіб, на яких покладено відповідальність за безпе



чну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне прове
дення 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 при
значений начальник цеху Коваль С.О._____________________________________________

Наказом №  26-ОП від 29.01.2020 р. відповідальним за безпечну експлуатацію технологіч
них транспортних засобів з правом видачі наряд-допусків призначений головний інженер Біло- 
ус Микола Михайлович_____________________________________ ______________________________

(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.

наявністю служби охорони 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 праці».
______У ТОВ «КЕРАМ ПЛЮ 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 пове
дінки 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 «КЕРАМ ПЛЮ С» 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 «КЕРАМ ПЛЮ С» переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони
праці (наказ №  19-ОП від 28.01.2020 р.), в тому числі: №  11 «Інструкція з охорони праці водія 
навантажувача», №  17 з безпечної експлуатації технологічних транспортних засобів, №  18 з 
безпечної експлуатації засобів індивідуального захисту, та ін.

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

Працівники підприємства Пащенко В.Ю. та Сачко Д.В. присвоєна професія водія наван
тажувача, пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» (витяг із протоколу №  934 від 01.08.19, 
посвідчення № 6444/6445).

Водії навантажувача: Пащенко В.Ю. та Сачко Д.В. пройшли спеціальне навчання та пере
вірку знань з загальних питань з охорони праці та нормативно-правових актів з охорони праці в 
обсязі робіт, що виконуються, а саме: НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у комісії з перевірки 
знань підприємства (протокол №  3 від 31.01.2020 р.).

Водії навантажувача: Пащенко В.Ю. та Сачко Д.В. пройшли перевірку знань НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у комісії підприємства 
(протокол №  3/1 від 3,1.01.2020 р.), присвоєні 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 та видачі наряд-допусків;
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що вико
ристовується при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо).

е кс п л у  ата ці й ної до ку м е нтаці ї,

У відповідності до НПАОГІ 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», працівники 
ТОВ «КЕРАМ ПЛЮ С» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуаль
ного захисту (каски захисні, сигнальні жилети, комбінезони бавовняні, куртки бавовняні, штани 
брезентові, черевики шкіряні, рукавиці та ін.), що використовуються за призначенням, зберіга
ються у технічно справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства.__________________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці», Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустано
вок споживачів. НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажу
вачів», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні праців
никами засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове по
ложення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.09-07 «Типо
ве положення про комісію з питань охорони праці підприємства», НПАОП 0.00-4.15-98 «Поло
ження про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом і пристроями», НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та 
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») та інші нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ «КЕРА
МПЛЮ С» проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що 
зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медич
ної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової 
діяльності) медичні огляди.

При прийомі працівників на роботу у ТОВ «КЕРАМ ПЛЮ С» проводиться під розписку озна
йомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих 
факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих 
факторів.

V

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, 
що регулярно оновлюються за допомогою мережі інтернет та друкованих видань.______________

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