
Додаток 8 
(в редакції постанови КМУ 
від 07 лютого 2018 р. № 48)

Д Е К Л А Р А Ц І Я
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

_____Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд»
34550, вул. Промислова, 13, смт. Клесів, Сарненський р-он, Рівненська область

місцезнаходження,

32404265
код згідно з ЄДРПОУ,

Скрипник Олександр Жоржевич___________________
прізвище, ім’я по батькові керівника.

номер телефону, телефаксу,

office. kiev@lafargeholcim. com_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

адреса електронної пошти

Кощіїеська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Клесівський кар'єр 
нерудних копалин «Технобуд», вул. Центральна, 6, с. Дорогинка, Фастівський 
район, Київська область_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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:
ПрАТ«СК«ПЗУ Україна», до 30.09.2018р , № 347.99412546.0045, 01.10.2017р.

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
аудит -  LafargeHolcim, 12-13 грудня 2017 року_____________________________________________________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

_____Я, Скрипник Олександр Жоржевич__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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: 
_____1. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В__________
__________ (найменування виду робіт підвищеної небезпеки, які виконуються без отримання відповідного дозволу___________

Кощіївська філія ТОВ «Клесівський кар'єр нерудних копалин «Технобуд» 
відноситься до споживачів 3 категорії за надійністю електропостачання. Є в 
наявності договір про постачання електричної енергії № 0930(220040951) з ПАТ 
«АЕС Київобленерго», Положення про взаємовідносини ' між оперативним 
персоналом, Акт розмежування балансової належності електромереж та
експлуатаційної відповідальності сторін.____________________________________

1. На підприємстві в експлуатації знаходиться наступне технологічне 
електрообладнання напругою понад 1000В:

*КТП-10/0,4кВ (трансформатор 1000 кВА);
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*КТП-10/0,4кВ (трансформатор 100 кВА);
*ПКТП-10/6/0,4кВ (трансформатори 160кВА(10/0,4) та 400кВА(10/6));
* КРУ-10 -  1шт;
* Комірка ЯКНО-1 ОкВ (ПККЗ)- 1шт;
* Комірки ЯКНО-бкВ (ПП1) -  1шт;
* Двигун високовольтний АЭ-113 250 кВА (екскаватор ЕКГ) -1  шт.;
*КЛ-10 кВ; ПЛ-10кВ;.ПЛ-6кВ;_______________________________________

____________________________ та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки____________________________

2. На підприємстві, згідно штатного розпису, загальна чисельність
електроперсоналу складає 6 осіб, із них 2 посадові особи._____________________

3. Наказом № 35 від 01.04Л6 р. призначено осіб відповідальних за справний 
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства:

* відповідальним за електрогосподарство підприємства енергетика Загайнова 
О.Ю., який пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону 
праці» та НПАОП до нього, а також Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів (протокол ПАТ ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації» від 05.07.2017 №42-17е, Угрупа) Правила охорони праці під час 
експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах 
(протокол ПАТ ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» 
від 23.12.2015 №140).

* особою що заміщує відповідального за електрогосподарство призначено
майстра з ремонту та експлуатації електричного устаткування Товкача М.І., який 
пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
НПАОП до нього, а також Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів 
(протокол ПАТ ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» 
від 05.07.2017 №42-17е, Угрупа) Правила охорони праці під час експлуатації 
електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах (протокол 
ПАТ ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» від 
23.12.2015 №140)._______________________________________________________

4. На підприємстві, згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону 
праці» та вимог міжгалузевих нормативно-правових актів з охорони праці, 
створені відповідні служби і призначені посадові особи, які повинні 
забезпечувати вирішення конкретних питань безпечного ведення робіт та охорони 
праці.

Головний інженер Надточій М.І. пройшов навчання і перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (протокол ВНЗ 
«Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» № 43-17 від 
05.07.2017, №42 від 20.04.16, № 27 від 21.02.17р. ), в т.ч. Правил охорони праці 
під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, Правил 
охорони праці під час дроблення сортування і огрудкування руд і концентратів,

5. Створена і функціонує служба охорони праці. Очолює службу інженер з 
ОП Моісеєнко І.С., який пройшов навчання та перевірку знань Закону України 
«Про охорону праці» та НПАОП до нього (НКК «Профестіонал-Фаст», протокол 
від 11.12.15 № 37-15). Робота проводиться згідно «Положення про службу 
охорони праці» та у відповідності з річним та щомісячними планами, які
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затверджується керівником підприємства.___________________________________

6. Організація і проведення робіт з питань охорони праці проводиться 
відповідно до нормативних актів з охорони праці, які розроблені і затверджені на 
підприємстві, а саме:

- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про навчання з питань охорони праці;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- Положення про нарядну систему;
- Порядок організації робіт і технічного обслуговування устаткування;
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з 

питань охорони праці;
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві;
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, на які видається наряд-допуск;
- Положення про порядок оформлення і видачі письмового наряду-допуску 

на виконання робіт з підвищеною небезпекою та їх проведення.
Накази про призначення відповідальних осіб:
* №152.2 від 02.11.2016 «Про організацію робіт з підвищеною небезпекою»;
*№305 від 27.11.2012 «Про призначення відповідальних осіб за стан

охорони праці»
* № 35 від 01.04.16 р. «Про призначення осіб відповідальних за справний 

стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства»
Посадові особи відповідальні за технічний стан та безпечну експлуатацію 

обладнання:
* обладнання для видобутку та транспортування -  механік Яковенко В.В.
^дроблення та сортування корисних копалин та конвеєрних систем -

майстер з ремонту та експлуатації Орещенко С.А.
* електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000В -  енергетик Загайнов О.Ю.
Вище зазначені посадові особи пройшли навчання та перевірку знань 

Закону України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (НКК Професіонал- 
Фаст протокол № 17-18 від 19.04.18) (НКК Професіонал-Фаст протокол № 42-17е 
від 05.07.2017), та (протокол ПАТ ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації» від 05.07.2017 №42-17е, Угрупа) Правила охорони праці 
під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах (протокол ПАТ ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації» від 23,12.2015 №140).________________________________________

7. . Інструкції з охорони праці, які на даний час діють на підприємстві, 
розроблені і переглянуті в установленні терміни, як то вимагає «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98) і затвердженні 
наказом по підприємству від 21.11.2016 р. № 160/2.:

Інструкції з охорони праці та видані керівникам структурних підрозділів з 
реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці.

8. На підприємстві розроблено й затверджено «Положення про навчання, 
інструктаж і перевірку знань з охорони праці». Наказом по підприємству від
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27.04.2018 р. № 84.2 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил 
улаштування електроустановок в складі:

Голова комісії:
Загайнов О.Ю. - (протокол ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації» 42-17е від 05.07.17р.)
Члени комісії:
Моісеєнко І.С. - (протокол ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації» 16-16е від 06.04.16р.)
Товкач М.І. - (протокол ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації» 42-17е від 05.07.17р.)
Паламарчук В.М. -  (протокол ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації» 42-17е від 05.07.17р.)

9. Особи, які приймались на роботу, відповідно до вимог НПАОП 
проходили попереднє спеціальне навчання з питань охорони праці стосовно 
конкретних робіт, які вони виконуватимуть. Є в наявності протоколи комісії з 
перевірки знань.

Працівники мають відповідну кваліфікацію.
Всі робітники проходили вступний інструктаж, який проводив працівник 

служби охорони праці, та первинний інструктаж на робочому місці. Після 
проведення первинного інструктажу і відповідного стажування (дублювання) 
працівник допускається до самостійної роботи.

З працівниками, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки раз в квартал 
проводиться повторний інструктаж.

Позаплановий інструктаж проводиться з робітниками при перерві в роботі 
більш, як 30 днів, у разі зміни технологічного процесу тощо.

У разі виконання разових робіт, на які оформляються наряд-допуск, з 
працівниками проводиться цільовий інструктаж.

Відмітки про проведення інструктажів робляться у відповідних журналах.
Всі працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з 

підвищеною небезпекою, щорічно проходіть спеціальне навчання та перевірку 
знань відповідних нормативних актів з охорони праці, (протоколи ПДК КФ ТОВ 
ККНК «Технобуд»: від 09.01.2018 №1-4, від 10.01.2018 №5; від 11.01.2018 №6, від 
12.01.2018 №9,10,14; від 16.01.2018 №8,12.__________________________________

10. В 2017 році, згідно договору, фахівцями ДП «Рівненський ЕТЦ» 
проведена чергова атестація робочих місць та оформлена відповідна 
документація.

Наказом по підприємству затверджені списки осіб, які підлягають 
періодичному медогляду в терміни, які погоджені з районним лікувально- 
профілактичним закладом.

Працівники, які залучені до виконання заявлених робіт, пройшли 
періодичний медичний огляд. Є в наявності заключний акт від 18.12.2017 р., 
виданий Фастівською ЦРЛ.

Електроперсонал допускаються до роботи після проходження 
передзмінного медичного огляду в медпункті підприємства. Медпункт здійснює
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медогляди відповідно до графіку виробничих змін без вихідних.________________

11. Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-3.07-09 (Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій 
різних галузей промисловості) та НПАОП 0.00-3.10-08 (Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам гірничодобувної промисловості).

Електрозахисним засобам та електроінструменту проведено чергове 
випробування. Вимірювання проведено випробовувально-вимірювальною 
електролабараторією TOB ККНК «Технобуд» (свідоцтво про атестацію №РТ- 
0067/2014, дозвіл Держпраці № 054.16.56).

Згідно укладеного договору, фахівцями ТОВ «Глобал Сейфті» проведено 
випробування спеціальних страхувальних засобів, поясів запобіжних, приладдя 
тощо. Є в наявності відповідні протоколи випробувань._______________________

12. У ТОВ ККНК «Технобуд» є в наявності побутові приміщення Для 
забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці на дробарно-сортувальному заводі 
встановлено устаткування для зрошення продукції, проведено укриття місць 
виділення пилу. В теплу пору року для зниження пилоутворення застосовується 
штучний водяний туман в дробарно-сортувальному, кар’єрні автошляхи в суху 
пору року постійно зволожуються водою за допомогою поливомийної 
автомашини на базі автомобіля КрАЗ-66055.

На підприємстві налагоджено питний режим всі цехи та дільниці 
забезпечені «кулерами» з холодною та гарячою питною водою та одноразовими 
стаканами.

Для запобігання дії на робітників шуму, пилу та вібрації використовуються 
індивідуальні захисні засоби - протишумові навушники, респіратори та інше.

13. На підприємстві затверджено:
- Положення про енергослужбу.
- список електротехнічних працівників.

список осіб відповідальних за безпечне виконання робіт в 
електроустановках.

- план -  графік проведення проти аварійних тренувань.
- переліки робіт, які виконуються по наряду, розпорядженню в порядку 

поточної експлуатації.
- перелік інструкцій з ОП для електротехнічного персоналу що діють в 

структурному підрозділі ЕЦ.
- перелік професій, які повинні мити 1-2 групу з електробезпеки.
- програма проведення первинного інструктажу.
- перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці працівників. 

Перелік експлуатаційних інструкцій.
- план -  графік проведення навчання і методичні матеріали до програми 

виробничого навчання електротехнічного персоналу.
- перелік організаційно -  технічних документів та журналів, які необхідно 

вести керівниками в ЕЦ,.
_____- план -  графік вимірювань та випробувань електрообладнання.___________
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- список осіб , що мають право вести оперативні переговори та оперативні 

перемикання.
список персоналу, які мають право на самостійний огляд 

електроустановок.
- графіки ТОР.
- перелік засобів захисту;
- положення про порядок взаємовідносин з оперативними працівниками 

електропередавальної організації;
- списки працівників:
а) які мають право оформляти розпорядження та наряди на виконання робіт;
б) які мають право одноосібного огляду електроустановок та 

електротехнічної частини технологічного електрообладнання;
в) які мають право давати оперативні розпорядження та вести оперативні 

переговори (керівні чергові працівники у зміні);
г) які мають право виконувати оперативні перемикання;
ґ) відповідальних оперативних працівників електропередавальної 

організації;
д) які мають право бути допускачем, керівником робіт, наглядачем, членом 

бригади;

14. За нарядом в електромережах та електроустановках напругою понад 
1000 В виконуються роботи:

- на діючих ПЛ, що пов'язані з підійманням на опору, ПП, КТП та інші 
електроустановки вище 3 м від поверхні їх встановлення;

- з розчищення траси ПЛ, якщо можливе падіння на проводи зрубаних дерев 
або є необхідність обрубування гілок та сучків, пов’язане з небезпечним 
наближенням працівників до проводів;

- на діючих КЛ;
- ремонт та заміна прохідних ізоляторів, шинних конструкцій, ввідного 

роз'єднувача та інших елементів ПП, КТП, КРП, установлених на діючих ПЛ;
- підключення та відключення ПП, КТП, КРП до діючих ПЛ;
- вимірювання опору ізоляції діючих ПЛ та КЛ мегаомметром.
14.1. В електроустановках напругою понад 1000 В за розпорядженням з 

попереднім записом у журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями 
проводяться:

14.1.1. Роботи зі зняттям напруги, що виконуються з установленням 
стаціонарного або переносного заземлення.

До таких робіт належать:
дрібний ремонт тих ПП, що стоять окремо або встановлені на 

гірничотранспортних машинах, не пов'язаних з вимиканням ПЛ (заміна і 
доливання масла, ремонт приводу масляного вимикача, підтяжка і зачистка 
контактів на шинах після роз’єднувача, заміна запобіжників на трансформаторах 
напруги);

підключення і відключення кабелів у ПП, роботи в КТП (заміна 
запобіжників на стороні вищої і нижчої напруги, підтяжка і зачистка контактів на 
ошиновці після роз’єднувача і на ізоляторах трансформатора, перевірка 
електричної ізоляції обмоток трансформатора, підключення і відключення
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відхідного кабелю).

Цей перелік може бути розширений за поданням особи, відповідальної за 
електрогосподарство кар’єру та за узгодженням особи, відповідальної за 
електрогосподарство підприємства та територіального органу 
Держгірпромнагляду України.

Зазначені роботи проводяться не менше ніж двома працівниками, один з 
яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV. Під час допуску 
працівників до зазначених робіт повинні бути виконані всі необхідні для цих 
робіт технічні заходи відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98.

14.1.2. Роботи із зняттям напруги, що виконуються з установленням 
переносних заземлень.

До таких робіт належать роботи на екскаваторах:
заміна, приєднання і від'єднання живильного кабелю і кабельних 

перемичок;
заміна ізоляторів на ввідних коробках і кільцевих струмоприймачах; 
ремонт кільцевого струмоприймача та ввідної коробки; 
заміна, доливання і усунення течі масла в масляному вимикачеві; 
ремонт вимикача і роз’єднувача;
заміна запобіжників, трансформаторів струму і напруги; 
вимір опору ізоляції відключених двигунів та кабельних перемичок 

мегаомметром.
Ці роботи виконуються після відключення кабелю від ПП не менше ніж 

двома працівниками, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV.
14.1.3. Роботи без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу 

них, що не потребують установлення заземлення.
До таких робіт у стаціонарних і напівстаціонарних електроустановках, що 

стоять окремо і встановлені на гірничотранспортних машинах, РУ, належать:
чистка та дрібний ремонт арматури кожуха, масловказівних стекол на баках 

вимикачів тощо, що не перебувають під напругою;
вимірювання струму струмовимірювальними кліщами; 
перевірка нагріву контактів штангою; 
вимірювання вібрації шин із застосуванням штанги;
одиночні операції з контролю за ізоляторами і з'єднувальними затискачами 

штангою;
вимірювання під час перевірки фільтрів високочастотних каналів, 

обладнаних на ПЛ напругою понад 1000 В, доливання і взяття проб масла; 
огляд ПЛ та роботи на ПЛ, пов'язані з підійманням на опору до 3 м; 
відновлення постійних позначень на опорах ПЛ, КТП, ПП, КРП.
Ці роботи проводяться не менше ніж двома працівниками, один з яких 

повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV. Під час проведення зазначених 
робіт повинні бути виконані всі необхідні заходи безпеки.

14.2. У порядку поточної експлуатації електроустановок напругою понад 
1000 В без зняття напруги на віддалі від струмоведучих частин виконуються такі 
роботи:

у ПП та КТП -  огляд конструкцій і обладнання без заходження за огорожу, 
огляд заземлювальної мережі, перевірка справності механічних блокувальних 
пристроїв дверей та замків та інші роботи в обсязі щозмінного огляду;
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на екскаваторах (комплексах) та інших електрифікованих установках -  

зовнішній огляд живильного кабелю, електричних машин, перетворювального 
пристрою та силового трансформатора, огляд РУ; перевірка рівня масла в 
трансформаторі (візуально за маслопокажчиком), огляд панелей, блоків і станцій 
керування;

огляд кожуха обладнання.
Зазначені роботи виконуються не менше ніж двома працівниками, один з 

яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV, а інші -  не нижче III.
На стаціонарних і напівстаціонарних РУ -  прибирання території та 

приміщення може виконувати працівник, який має II групу з електробезпеки, 
ремонт освітлювальної апаратури та заміну ламп, розташованих поза комірками, 
ремонт апаратури телефонного зв'язку може виконувати електротехнічний
працівник з III групою з електробезпеки.____________________________________

15. На робочих місцях оперативних працівників, які обслуговують 
електроустановки ведеться наступна документація: 

оперативний журнал;
бланки нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках; 
бланки перемикань; 
перелік складних перемикань; 
перелік інвентарних засобів захисту; 
журнал дефектів та неполадок на електроустановках; 
журнал заявок на виведення у ремонт електрообладнання; 
журнал показів засобів вимірювальної техніки і електролічильників; 
журнал обліку споживання електричної енергії, півгодинних вимірів 

навантаження в години максимуму електропередавальної організації; 
перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації; 
журнал обліку інструктажів;
журнал обліку протиаварійних тренувань та протипожежних тренувань; 
журнал пристроїв релейного захисту, автоматики і телемеханіки та карти їх 

уставок (у тому числі частотного розвантаження);
_____журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;____________________

Експлуатаційна документація в наявності.
Матеріально-технічна база в наявності.

_____1 Іавча. іьііо-мс і одичне забезпечені ія в наявності.________________________

О.Ж. Скрипник______
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в 

Управлінні Держпраці у Рівненській області «_

№
Управління Держпраці у Рівненській області

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О
7від« 20<^СЗ За №

(посада, підпис)


