
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра
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Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Керамет-Україна».

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 03131, м. Київ, вул. Любомирська, буд. З А

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 41332118 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника:

Директор ТОВ «Керамет-Україна» Бублей Володимир Володимирович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

Телефон/факс.: +38(050) 326 -  06 - 88 
e-mail: km-ukr@keramet.com.ua

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки):

на території Дніпропетровської області

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності) згідно 
постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 р № 1788 на ТОВ «Керамет-Україна» 
страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився.

Я, Бублей Володимир Володимирович - директор ТОВ «Керамет-Україна» 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 та/або машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата 
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) 
без отримання відповідного дозволу:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
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Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм:
на підприємстві працює 36 осіб, в тому числі 6 осіб, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм.

Роботи на висоті забезпечують газорізальники, в кількості двох чоловік, «пресувальник 
брухту та відходів металу» - один чол. та водій навантажувача - один чол.:

1. Бондаренко Борис Валерійович - свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації 
«газорізальник», 5 роз. № 257 від 23.04.2010р., видане учбово-курсовим центром ПАТ 
«Кривбасзалізрудком, повторна перевірка знань протокол №29 від 11.10.2017р. в комісії з 
охорони праці ТОВ «Керамет-Україна»;
- посвідчення №690 про навчання та перевірку знань «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті ( НПАОП 0.00 -  1.15 -  07), протокол № 1/69 від 18.01.2018 
р. комісії створеної на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. Головного Управління 
Держпраці Дніпропетровській області ТОВ «НКЦ «Монолит»;

2. Пантюхов Юрій Сергійович - свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації 
«газорізальник» № 21868, видане Криворіжським горно-металургійним комбінатом 
«Криворіжсталь», повторна перевірка знань протокол №29 від 11.10.2017р. в комісії з 
охорони праці ТОВ «Керамет-Україна»;
- посвідчення №682 про навчання та перевірку знань «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті ( НПАОП 0.00 -  1.15 -  07), протокол № 1/69 від 18.01.2018 
р. комісії створеної на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. Головного Управління 
Держпраці Дніпропетровській області ТОВ «НКЦ «Монолит»;

3. Юр’єв Григорій Леонідович свідоцтво № 2-03-14 про присвоєння робітничої кваліфікації 
«пресувальник брухту та відходів металу» видане ПРАТ «Керамет», повторна перевірка 
знань протокол №4 від 04.12.2017р. комісії з охорони праці ТОВ «Керамет-Україна»;
- посвідчення №689 про навчання та перевірку знань «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті ( НПАОП 0.00 -  1.15 -  07), протокол № 1/69 від 18.01.2018 
р. комісії створеної на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. Головного Управління 
Держпраці Дніпропетровській області ТОВ «НКЦ «Монолит»;

4. Мовчан Юрій Іванович- посвідчення № 13-01-15 від 05.03.2015 р. про присвоєння 
робітничої кваліфікації «водій навантажувача», видане ПРАТ «Керамет», повторна 
перевірка знань протокол №4 від 04.12.2017р. комісії з охорони праці ТОВ «Керамет- 
Україна», посвідчення «тракториста-машиніста» АК№065051;
- посвідчення №684 про навчання та перевірку знань «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті ( НПАОП 0.00 -  1.15 -  07), протокол № 1/69 від 18.01.2018 
р. комісії створеної на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. Головного Управління 
Держпраці Дніпропетровській області ТОВ «НКЦ «Монолит»;

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів):

ТОВ «Керамет-Україна» має виробничу дільницю за адресою: Дніпропетровська обл., м.
Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, яка знаходиться на території ПАО «АрселорМітал» та 
складається з наступних підрозділів:

Адміністративна будівля
Дільниця сортування та підготовки металобрухту тверде покриття 3500 м2

- Дільниця газополум’яних робот
- Дільниці гідравлічних ножиць АКРОС
- Дільниця пакетувального преса для металевого брухту COLMAR.
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Інші відомості

Прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

1. Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ «Керамет- 
Україна» - директор Бублей Володимир Володимирович(наказ №8/19 від 07.12.2017р.).
2. Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці структурних 
підрозділів -  інженер по охороні праці -  Якушева Юлія Валентинівна (наказ №8/19 від 
07.12.2017р.).
3. Відповідальний за безпечне виконання робіт на дільницях Дніпропетровській області

Трубник Максим Валерійович -  начальник дільниці (наказ № 6/17 від 31.10.2017р.).

Наявність служби охорони праці:

На ТОВ «Керамет-Україна» наказом директора № 1/17 від 31.10.2017 р № 166 створена 
служба охорони праці.

На ТОВ «Керамет-Україна» наказом генерального директора № 3/17 від 31.10.2017 р.
затверджено:

Положення про службу охорони праці ТОВ «Керамет-Україна»;
Положення про роботу уповноважених найомними робітниками осіб з питань 
охорони праці;
Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
Положення про систему управління охороною праці в ТОВ «Керамет-Україна»
(ПСУОП).

Інструкції з охорони праці:

На ТОВ «Керамет-Україна» наказом директора № 3/18 від 07.12.2017 р. затверджено:

-Інструкція з охороні праці № КМУ-01 «Про заходи пожежної безпеки для працівників, що 
виконують роботи на об'єктах Замовника»;
-Інструкція з охороні праці № КМУ-02 «Для газорізальника»;
-Інструкція з охороні праці № КМУ-03 « При проведенні вогневих робіт на об’єктах Замовника»; 
-Інструкція з охороні праці № КМУ-04 «Для пресувальника лому і відходів металу»;.
-Інструкція з охороні праці № КМУ-05 по безпечному веденню робіт для робітників, що 
виконують стропильні роботи;

- Інструкція з охороні праці № КМУ-06 «По електробезпеці»;
- Інструкція з охороні праці № КМУ-07 «По вживанню системи бирки»;
- Інструкція з охороні праці № КМУ-08 «Надання першої долікарської допомоги потерпілим»;
- Інструкція з охороні праці № КМУ-09 «Для працівників, виконуючих роботи на висоті»;
- Інструкція з охороні праці № КМУ-10 «Для водія навантажувача»

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

На ТОВ «Керамет-Україна» заведені журнали про проведення ввідного, первинного, 
повторного, позапланового і цільового інструктажів працівників підприємства згідно пункту 6.10. 
Типового положення про порядок проведення вчення і перевірки знань з питань охорони праці.

На ТОВ «Керамет-Україна» наказом директора №2/17 від 31.10.2017 року створена 
постійно діюча атестована комісія з питань перевірки знань з питань охорони праці.
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Ha TOB «Керамет-Україна» наказом директора № 3/17 від 31.10..2017р. затверджено 
положення про порядок проведення навчання та перевірці знань з питань охорони праці, затверджено 
графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники ознайомлені під підпис з планом- 
графіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки знань з 
питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт підвищеної 
небезпеки та до експлуатація обладнання машин та механізмів підвищеної небезпеки.

Працівники ТОВ «Керамет-Україна» пройшли навчання та перевірку знань у комісії 
створеної на підставі наказу № 102 від 27.06.2017 р. Головного Управління Держпраці 
Дніпропетровській області ТОВ «НКЦ «Монолит» (протокол № 1/69 від 18.01.2018 р.) з «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників:

Директор Бублей Володимир Володимирович:
- посвідчення про перевірку знань законів України «Про Охорону праці», « Про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових ‘актів № 1090, виданий ДП
«Придніпровський ЕТЦ», протокол № 36/53-17 від 30.10.2017р. перевірки знань з питань охорони 
праці у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;
- посвідчення №997 про навчання та перевірку знань «Правил безпеки систем газопостачання», 
видане ДП «Придніпровський ЕТЦ», протокол № 36/15-17 від 20.11.2017р. перевірки знань з 
питань охорони праці .комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області

Інженер по охороні праці -  Якушева Юлія Валентинівна:
- посвідчення № 312 , видане ДП «Придніпровський ЕТЦ», про проходження навчання з «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті ( НПАОП 0.00 -  1.15 -  07) та перевірки 
знань з питань охорони праці комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, протокол № 36/12 від 17.05.2016 р.
- посвідчення про перевірку знань законів України «Про Охорону праці», « Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів № 923, видане ДП «Придніпровський 
ЕТЦ», протокол № 36/43-17 від 31.08.2017р. перевірки знань з питань охорони праці .комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
- посвідчення про допуск до роботи в електроустановках до и вище 1000В.(в якості
інспектувальної особи) № 186 від 24.02.2017 р. (дата наступної перевірки 24.02.2020 р.), протокол 
№;36/11-17 перевірки знань з питань охорони праці комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області;
- посвідчення №03084011 про проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки, протокол №36 від 15.09.2017р. у Дніпропетровському облспец РСП ПР;
- посвідчення №998 про навчання та перевірку знань «Правил безпеки систем газопостачання», 
видане ДП «Придніпровський ЕТЦ», протокол № 36/15-17 від 20.11.2017р. перевірки знань з 
питань охорони праці .комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Начальник дільниці - Трубник Максим Валерійович:
- посвідчення про перевірку знань законів України «Про Охорону праці», « Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів № 589, видане ДП «Придніпровський 
ЕТЦ», протокол № 36/35 від 24.11.2016р. перевірки знань з питань охорони праці комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;
- посвідчення №03082072 про проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки, протокол №25 від 15.06.2016р. у Дніпропетровському облспец РСП ПР;
- посвідчення № 926 про проходження навчання з «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті ( НПАОП 0.00 -  1.15 -  07) у «Учбово- експертнім центрі з охорони праці» 
м.Мариуполь , протокол № 25 від 19.05.2016 р. перевірки знань з питань охорони праці комісії 
Головного управління Держпраці у Донецькій області.
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Механік цеху -  Стрельцов Олександр Олександрович:
- посвідчення про перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієні праці, надання 
першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки № 005071, виданий 
ТОВ «НКЦ «Монолит», протокол № 5/35 від 11.05.2017р. перевірки знань з питань охорони 
праці комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;
- Посвідчення №03025778 про проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки, протокол №38 від 26.04.2017р. у ТОВ «НКЦ «Монолит»;
- посвідчення про допуск до роботи в електроустановках до 1000 В (в якості адміністративно- 
технічного персоналу) №005140, видане ТОВ «НКЦ «Монолит» , від 17.05.2017 р.;
- посвідчення про перевірку знань «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» ( НПАОП 0.00 -  1.71 -  13) № 005069, видане ТОВ «НКЦ «Монолит»,протокол 
№5/43 від 17.05.2017 р. перевірки знань з питань охорони праці комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області;
- посвідчення про проходження навчання «Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті ( НПАОП 0.00 -  1.15 -  07) № 005128, видане ТОВ «НКЦ «Монолит», протокол №5/48 
від 11.05.2017 р. перевірки знань з питань охорони праці комісії Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області.

Експлуатаційної документації: в ТОВ «Керамет-Україна» є:
Паспорти на пояс лямковий комбінований ПЛК2-М -  2 шт; зав.№ 000930, 000931, 
виробник Україна, ТОВ «Завод металовиробів «Вертикаль», дата виготовлення 
08.09.2015р.
Паспорти на строп стрічковий регульований СС, зав.№004826, дата виробництва -  
19.01.2016р.; зав. № 002072 -  12.02.15р. виробник Україна, ТОВ «Завод металовиробів 
«Вертикаль», періодичне випробування -  05.02.2018р.
Паспорт на підмості пересувні збірно-розбірного типу -  «ВІРАСТАР» КОМПАКТ 
1,7x0,8, сертифікат відповідності UA1.049.0004799-17, виробник Україна, ТОВ 
«ВІРАСТАР», дата виробництва 22.03.2017 р.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:

Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівників, затвердженими генеральним директором ТОВ «Керамет- 
Україна» Бублеем В.В 2017 року, складено перелік професій і посад працівників, яким 
видаються безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

Засоби індивідуального захисту:
Н ай м ен ув ан н я К іл ьк ість

Ч ер ев и к и  ш кіряні 3 6  пар

Ч ер ев и к и  ш кірян і у т еп л ен і 3 6  пар

Ч о б о т и  к и рзов і 5  пар

Ч о б о т и  к и рзов і у т еп л ен і 5 пар

К о с т ю м  х /б 31 ш т.

К о с т ю м  б р езе н т о в и й 5 ш т.

Ф а р ту х 15 ш т

Р ук ав и ц і х /б 1 2 0  пар

Р ук ав и ц і б р езе н т о в і 4 0  пар

О к ул я р и  за х и с н і 3 6  пар

Р ес п ір а т о р  "Л епесток" 3 0  ш т.

Р ук ави ці р ези н о в і 3 5  пар

Р ук ави ці д іел ек т р и ч н і 10  пар

К ур тк а  у т еп л е н а 3 6  ш т.

Б рю к и  у т еп л е н і 3 6  ш т.
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Забезпечення нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально- 
методичного забезпечення:

Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони 
праці, що діють на підприємстві

НПАОП 0.00- 
6.03-93

Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників

Наказ №67 від 
15.01.2012

Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки. Зміни до постанови.

П о стан ов а  К М У  
№ 1 1 0 7  від  
2 6 .1 0 .2 0 1 1 р .  
п остан ова К М У  
№ 4 8  від  0 7 .0 2 .1 8 р .

Типова положення про комісію з питань охорони праці підприємства НПАОП 0.00- 
4.09-07

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці

НПАОП 0.00- 
4.12-05

Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00- 
4.21 -04

Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб 
з питань охорони праці

НПАОП 0.00- 
4.11-07

Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00- 
4.15-98

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і 
аварій

НПАОП 0.00- 
4.33-99

Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічногс 
діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00- 
6.18-04

Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних засобів, що 
не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

НПАОП 0.00- 
1.37-04

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з 
переміщення вантажів кранами

НПАОП 0.00- 
5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних 
кранів в справному стані

НПАОП 0.00- 
5.07-94

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які 
обслуговують вантажопідіймальні крани

НПАОП 0.00- 
5.04-95

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00- 
1.15-07

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

Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки. НПАОП 63.11- 
7.02-87

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

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

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на 
яких забороняється застосування праці жінок

НПАОП 0.03- 
3.29-94

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00- 
1.30-01

Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00- 
1.76-15



Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1- 
1.01-97

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001- 
2014

Правила експлуатації вогнегасників ІНАПББ.01.008
-2004

Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1- 
1.07-01

Про видачу мила на підприємствах НПАОП 0.00- 
3.06-22

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00- 
4.01.08

Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0- 
1.01-08

В.В. Бублей

18 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці 
у Дніпропетровській області

о / /  2018 р. N

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, устаткування 
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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