
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, еул. Промислова, 13, смт. Клесів, Сарненський р-он, Рівненська область

місцезнаходження,

32404265_______________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Скрипник Олександр Жоржевич__________________________________________
прізвище, ім’я по батькові керівника,

(044)391-32-00, 296-78-41-факс, (03657) 5-00-12 -  тел./факс___________________
номер телефону, телефаксу,

office. kiev(a)Jafargeholcim.. com______________________________________________
адреса електронної пошти

Іспаська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Клесівський кар’єр 
нерудних копалин «Технобуд», 59222, вул. Шевченка, 38, с. Іспас, Вижницький р- 
он, Чернівецька область__________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезіТеки)

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, 18-22 вересня 2017року______________________________

(дата проведення аудиту)

_____ Я, Скрипник Олександр Жоржееич__________________________________
(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 (застосуван
ня) 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___________

Іспаська філія ТОВ «Клесівський кар'єр нерудних копалин «Технобуд» 
відноситься до споживачів 3 категорії за надійністю електропостачання. Є в 
наявності договір про постачання електричної енергії № 1463 з ПрАТ ЕК 
«Чернівціобленерго», Положення про взаємовідносини між оперативним 
персоналом, Акт розмежування балансової належності електромереж та 
експлуатаційної відповідальності сторін.____________________________________
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1. На підприємстві в експлуатації знаходиться наступне технологічне 

електрообладнання напругою понад 1000В:
*ПЛ-10кВ №33 (7800м.);
*відгалуження від ПЛ -  10 кВ №7 (1000м.);
*ПЛ-10 кВ внутрішня ДСЗ (400м.);
*ПЛ-10 кВ внутрішня карєр (400м.);
* КРУ-10 кВ;
*КТПУ-1В-730/10/0,4 ДСЗ (тр-ор 730 кВА)
*КТПН-1000 кВА-10/0,4 ДСЗ (тр-ор ЮООкВА)
*СТП-1-100-10/0,4 АБК (тр-ор 100 кВА)
*КТЛс-63-10/0,4 ЗНРД (тр-ор 63 кВА)_________________________________
2. На підприємстві, згідно штатного розпису, загальна чисельність електро-

персоналу складає 4 особи, із них 1 посадова особа.___________________________
3. Наказом № 26/12 від 26.12.16 р. призначено відповідальна особа за 

справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства:
* відповідальний за електрогосподарство підприємства енергетик Кусяк

В.М., який пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону 
праці» та НПАОП до нього (протокол Чернівецького ЕТЦ від 07.10.2016 №43 , 
протокол КЗ Чернівецький обласний навчальний комбінат ЖКГ від 14.12.2017 
№461, а також Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, (протоколи ДП 
Чернівецького ЕТЦ №14 від 24.03.2018, V група).____________________________

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

Виконавчий директор Барановський В.Г. пройшов навчання і перевірку 
знань Закону України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (ДП «Чернівець
кий ЕТЦ», протокол від 29.09.17 № 47), Правила безпечної експлуатації електроу
становок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок спожива- 
чів, (протокол ДП Чернівецький ЕТЦ від 18.08.2017 №40, V група)_____________

5. Створена і функціонує служба охорони праці. Інженер з охорони праці
Юрійчук В.В., пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охоро
ну праці» та НПАОП до нього (ДП «Чернівецький ЕТЦ», протокол від 02.10.15 
№ 31). Робота проводиться згідно «Положення про службу охорони праці» та у 
відповідності з річним та щомісячними планами, які затверджується керівником 
підприємства.___________________________________________________________

6. Організація і проведення робіт з питань охорони праці проводиться від
повідно до нормативних актів з охорони праці, які розроблені і затверджені на пі
дприємстві, а саме:

- 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;
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з

питань охорони праці;____________________________________________________



з
- Положення про енергетичну службу;
- 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:
* №12/08-011 від 01.08.2017 «Про організацію робіт з підвищеною небезпе

кою»; *№8/08-ОП від 01.08.2017 «Про призначення відповідальних осіб за стан 
охорони праці, техніку безпеки і пожежну безпеку»__________________________

7. Інструкції з охорони праці, які на даний час діють на підприємстві, розро
блені і переглянуті в установленні терміни, як то вимагає «Положення про розро
бку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98) і затвердженні наказом по 
підприємству від 26.05.2017р. № 2/05-ОП.

Інструкції зареєстровані службою охорони праці в журналі реєстрації ін
струкцій з охорони праці та видані керівникам структурних підрозділів з реєстра- 
цією 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 
05.10.2017 р. № 2/ІО-ОП створена постійно діюча комісія з перевірки знань з пи
тань охорони праці в складі:

Голова комісії: Барановський Володимир Григорович -  виконавчий дирек
тор. Пройшов навчання виявив потрібні знання Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП «Чернівецький ЕТЦ», прото
кол від 18.08.17 № 40, V група), в т.ч. Правила безпечної експлуатації електроус
тановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок спожива
чів.

Члени комісії:
Власик Павло Григорович -  головний інженер. Пройшов навчання виявив 

потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього (ДП «Чернівецький ЕТЦ», протокол від 24.03.17 № 14, V група), в 
т.ч. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила техні
чної експлуатації електроустановок споживачів.

Кусяк Володимир Миколайович -  енергетик. Пройшов навчання виявив по
трібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів 
до нього (ДП «Чернівецький ЕТЦ», протокол від 24.03.17 № 14, V група), в т.ч. 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів.

Юрійчук Віталій Володимирович -  інженер з охорони праці. Пройшов на
вчання виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та норматив
но-правових актів до нього (ДП «Чернівецький ЕТЦ», протокол від 13.11.15 № 37, 
IV група), в т.ч. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів._________________

9. Особи, які приймались на роботу, відповідно до вимог НПАОП проходи
ли попереднє спеціальне навчання з питань охорони праці стосовно конкретних 
робіт, які вони виконуватимуть. Дані особи склали іспити і отримали посвідчення 
на право керування відповідним обладнанням. Є в наявності протоколи комісії з 
перевірки знань.
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Всі робітники проходили вступний інструктаж, який проводив працівник 

служби охорони праці, та первинний інструктаж на робочому місці. Після прове
дення 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. '

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

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

ною небезпекою, щорічно проходять спеціальне навчання та перевірку знань від
повідних нормативних актів з охорони праці, (протокол ПДК TOB ККНК «Тех- 
нобуд»: -  від 06.03.2018 №1)._____________________________________________

10. В 2013 році, згідно договору, фахівцями ДП «Рівненський ЕТЦ» прове
дена чергова атестація робочих місць та оформлена відповідна документація.

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

Працівники, які залучені до виконання заявлених робіт, пройшли періодич
ний медичний огляд. Є в наявності заключний акт, виданий поліклінічним відді- 
ленням КЗ «Вижницька центральна районна лікарня».________________________

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 випро
бування. Вимірювання проведено випробовувально-вимірювальною електролаба- 
раторією ТОВ ККНК «Технобуд» (свідоцтво про атестацію №РТ-0067/2014, до
звіл Держпраці № 054.16.56).

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

12. У ІФ ТОВ ККНК «Технобуд» є в наявності побутові приміщення. На пі
дприємстві налагоджено питний режим всі цехи та дільниці забезпечені «кулера- 
ми» з холодною та гарячою питною водою та одноразовими стаканами.

Для запобігання дії на робітників шуму, пилу та вібрації використовуються 
індивідуальні захисні засоби -  віброзахисні рукавиці, 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.___________________
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- 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.
- 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 електротехніч

ної 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 організа

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

бригади;____________________________________________ _________________
14. За нарядом в електромережах та електроустановках напругою до і понад 

1000 В виконуються роботи:
- роботи на повітряних ЛЕП напругою до і понад 1000В повязані з підій

манням на опори вище Зм. від рівня землі;
- роботи з використанням вантажопідіймальних машин в охороннній зоні 

ЛЕП, по розчистці траси ПЛ, а також заміні та вирівнюванні опор;
- роботи на повітряних лініях, розєднувачах;
- роботи на трансформаторних підстанціях;
- роботи на кабельних лініях 10 кВ;
- підключення кабелів до повітряних ліній всіх напруг;
- роботи в камерах КРУ-ІОкВ та КТП;
- перевірка схем обліку електроенергії в електроустановках 10 кВ;
- випробування електроапаратури і кабелів підвищеною напругою;
- монтаж, наладка, випробування релейного захисту.

_____ 14.1. В електроустановках напругою до і понад 1000 В за розпорядженням з
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попереднім записом у журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями про
водяться:

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

До таких робіт належать:
Недовготривала робота в середині трансформаторних камер:взяття проби та 

доливання масла, заміна запобіжників, регулювання роз’єднувачів, переключення 
цапф, перевірка електричної ізоляції обмоток трансформатора, підключення і ві
дключення відхідних кабелів, ремонт та обслуговування автоматичних вимикачів.

Зняття та установка вимірювальних приладів, лічильників, сигнальної арма- 
тури у розподільчих щитах і пультах управління напругою 0,4 кВ.

Роботи в установках компенсації реактивної потужності
Ремонт та обслуговування світильника ДКСТ
Цей перелік може бути розширений за поданням особи, відповідальної за 

електрогосподарство кар’єру та за узгодженням особи, відповідальної за електро
господарство підприємства та територіального органу Держгірпромнагляду Укра
їни.

Зазначені роботи проводяться не менше ніж двома працівниками, один з 
яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV. Під час допуску праців
ників до зазначених робіт повинні бути виконані всі необхідні для цих робіт тех
нічні заходи відповідно до вимог НПАОП40.1-1.21-98.

14.1.2. Роботи без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу 
них, що не потребують установлення заземлення.

До таких робіт у електроустановках належать:
Чистка, протирання корпусів електрообладнання що знаходиться під напру

гою відновлення написів.
вимірювання струму струмовимірювальними кліщами;
перевірка опору заземлюючих пристроїв;
перевірка нагріву контактів штангою, пірометром;
огляд ПЛ та роботи на ПЛ, пов'язані з підійманням на опору до 3 м;
відновлення постійних позначень на опорах ПЛ, КТП, ПП, КРП;
ремонт огорожі КТП і КРУ.
Ці роботи проводяться не менше ніж двома працівниками, один з яких по

винен 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 до і по
над 1000 В без зняття напруги на віддалі від струмоведучих частин виконуються 
такі роботи:

У КТП і КРУ -  огляд конструкцій і обладнання без заходження за огорожу, 
огляд заземлювальної мережі, перевірка справності механічних блокувальних 
пристроїв дверей та замків, перевірка рівня масла, та інші роботи в обсязі щозмін
ного огляду;

Зазначені роботи можуть виконуватись одним працівником який має право 
одноособового оглядй електроустановок і групу з електробезпеки не нижче IV.

На електродвигунах- перевірка надійності кріплення, справності заземлення 
заміри температури корпуса і підшипників, чистка протирання непрацюючих еле- 
ктродвигунів, огляд стану кабелів пересувних механізмів та зварювальних апара-
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тів.
Ремонт магнітних пускачів, контакторів, пускових кнопок, кінцевих вими

качів, заміна ламп освітлення, вимикачів, розеток, ремонт та чистка від пилу сві
тильників, ремонт електрообігрівачів

Зазначені роботи виконуються не менше ніж двома працівниками які по
винні мати групу допуску з електробезпеки не нижче III.

Прибирання території КТП і КРУ може виконувати працівник, який має II
групу з електробезпеки.________________ __________________________________

15. На робочих місцях оперативних працівників, які обслуговують електро
установки 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 наван

таження 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.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в
Управлінні Держпраці у Рівненській області «______»______________2018 р.

№


