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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

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

«Західна Каолінова Компанія»

34600. вул. Зірненська, 20, м. Березне, Березнівський район. Рівненська область
місцезнаходження,

31108661_____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Кузьменко Андрій Володимирович_________________
прізвище, ім’я по батькові керівника,

(03653) 5-69-17,/1036531 5-69-17 -тел./факс
номер телефону, телефаксу,

zkk@plasmatec.com.ua_____________________________________________________
адреса електронної пошти

34600, вул. Зірненська , буд. 20, м, Березне, Березнівський район. Рівненська 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:

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:___________________
аудит не проводився__________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Кузьменко Андрій Володимирович ________________________________________
(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)

ТОВ «Західна Каолінова Компанія» відноситься до споживачів 3 категорії за 
надійністю електропостачання. Є в наявності договір про постачання електричної енергії 
№ 270044141 від 17.05.2012 року з ПАТ «АЕС Рівнеобленерго», Положення про 
взаємовідносини персоналу ПАТ «Рівнеобленерго» Березнівського РЕМ з персоналом 
ТОВ «Західна Каолінова Компанія» по обслуговуванню електричних мереж напругою 0,4- 
10 кВ затверджене 07.10.2014 року, Акт розмежування балансової належності 
електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін (Додаток №6 до Договору про 
постачання електричної енергії № 270044141 від 17.05.2012 року).
1. На підприємстві в експлуатації знаходиться наступне електричне устаткування 
електричних станцій та мереж напругою понад 1000В в складі:

mailto:zkk@plasmatec.com.ua


^Трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ, ЗТП-601 в складі:
- Трансформатор ТМ-400 кВА - 2шт.;
- Комірки 10 кВ КСО 366-ЗМ-200УЗ з вимикачами навантаження ВНП-17, заземлюючими 
ножами ПР-17-8 шт;
- Трансформатори струму ТПЛ-10-4 шт;
- Трансформатори напруги НТМИ-2 шт;
- Секціцйні роз'єднувачі РВ-10/400- 2 шт;
- Шинний міст 10 кВ -1 шт;

Трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ, ЗТП-502 в складі:
- Трансформатор ТМ-630 кВА - 2шт. );
- Комірки 10 кВ КСО 366-ЗМ з вимикачами ВН-16, заземлюючими ножами ПР-17-4 шт;
- Комірки 10 кВ КСО 366-ЗМ з вимикачами ВНП-17, заземлюючими ножами ПР-17-2 шт;
- Секціцйні роз'єднувачі РВ-10/400- 2 шт;
- Шинний міст 10 кВ -1 шт;
- КЛ-10 кВ -2 шт;

_________________________________________  та/або машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

2. На підприємстві, згідно штатного розпису, загальна чисельність електроперсоналу 
складає 3 осіб, із них 1 посадових осіб.

3. Наказом № 1214-01 від 14.12.16 р. призначено енергетика Ярмольчука В.Ю 
відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства 
підприємства.

Вище зазначена посадова особа пройшла навчання та перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 
17.11.17 № 150), а також Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила улаштування 
елекроустановок, Правила експлуатації електрозахисних засобів (ДП «Рівненський ЕТЦ», 
протокол від 08.11.18 № ЗО, V група).

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.

Керівник підприємства Кузьменко А.В. пройшов навчання і перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (Обласне комунальне підпрємство 
«Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» 
Житомирської обласної ради, протокол від 15.06.18 № 82495),

5. Створена і функціонує служба охорони праці. Очолює службу інженер з охорони 
праці Жабчик В.І., який пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», 
протокол від 17.11.2017 № 150) а також Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правила 
улаштування елекроустановок, Правила експлуатації електрозахисних засобів (комісія 
управління Держпраці у Рівненській області, протокол № з 28 від 13.11.2017, IV група). 
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 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;
- Положення про енергитичну 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:
* - №0417-01 від 17.04.2018 «Про організацію робіт з підвищеною небезпекою»;
*№0124-01 від 24.01.2018 «Про призначення відповідальних осіб за стан охорони

праці та безпечне виконання робіт в структурних підрозділах»
* №0123-01 від 23.01.2018 «Про затвердження переліку документів для безпечної 

експлуатації електроустановок підприємства»;
*№0123-02 від 23.01.2018 «Про призначення відповідальних осіб електротехнічного 

персоналу за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства»;
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 
10.04.2018 р. №0410-01.

Інструкції зареєстровані службою охорони праці в журналі реєстрації інструкцій 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 31.05.2018 р. № 0531-01 
створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії: Швистов Андрій Ремович - виконавчий директор. Пройшов навчання 
виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 07.12.18 № 185). Пройшов навчання 
виявив потрібні знання Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів,, Правила експлуатації 
електрозахисних засобів (комісія управління Держпраці у Рівненській області, протокол 
№ 29 від 08.11.2018, IV група);

Члени комісії: Жабчик Василь Іванович -  інженер з питань охорони праці. Пройшов 
навчання виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 17.11.17 № 150)., Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правила охорони праці під час експлуатації 
електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах, Правила 
експлуатації електрозахисних засобів (комісія управління Держпраці у Рівненській 
області, протокол № 28 від 13.11.2017, IV група);



Ярмольчук Василь Юхимович - енергетик. . Пройшов навчання виявив потрібні 
знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП 
«Рівненський ЕТЦ», протокол від 17.11.17 № 150)., Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих роботах, Правила експлуатації електрозахисних 
засобів (комісія управління Держпраці у Рівненській області, протокол № ЗО від 
08.11.2018, V група);

9. Особи, які приймались на роботу, відповідно до вимог НПАОП проходили 
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. 
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 ЗО 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. Працівники (електроперсонал) пройшли щорічне спеціальне 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці (ПДК ТОВ «Західна Каолінова 
Компанія» протокол від 15.02.2018 № 84), крім того пройшли перевірку знань та 
підтверджено група з електробезпеки (протоколи ПДК ТОВ «Західна Каолінова 
Компанія» №№ 29-30 від 15.02.2018).

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 , виданий поліклінічним відділенням КЗ «Березнівська центральна районна 
лікарня». До виконання робіт підвищеної небезпеки, що потребують професійного добору, 
допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

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 нерудної промисловості). 
Електрозахисним засобам та електроінструменту проведено чергове випробування.
Згідно укладеного договору, фахівцями ДП «Рівненський ЕТЦ» проведено випробування 
спеціальних страхувальних засобів, поясів запобіжних, приладдя тощо. Є в наявності 
відповідні протоколи випробувань.

12. У ТОВ «Західна Каолінова Компанія» є в наявності побутові приміщення В склад 
побутових приміщень входять гардероби для верхнього одягу, душові приміщення для 
сушіння робочого одягу, туалети. Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці на 
лінії сухого збагачення та помелу встановлено вентиляційне та аспіраційне устаткування, 
проведено укриття місць виділення пилу. В теплу пору року для зниження пилоутворення



застосовується штучний водяний туман. На підприємстві налагоджено питний режим всі 
підрозділи забезпечені пластиковими бутлями (ємкістями) з холодною 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. Наказом № 0123-01 від 23.01.18 р. 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 на підприємстві;
- 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;

- перелік організаційно - технічних документів та журналів, які необхідно вести 
керівником енергетичної служби;
- 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;
- періодичність профілактичних випробувань та вимірів елетрообладнання;
- перелік засобів захисту;
- 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 бути допускачем, керівником робіт, наглядачем, членом бригади та 
вести нагляд під час виконання робіт в електроустановках;;
г) які мають право виконувати оперативні перемикання;

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 відхідного кабелю).

Цей перелік може бути розширений за поданням особи, відповідальної за 
електрогосподарство підрозділу 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:
- 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 ;
- 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 належать:
- чистка та дрібний ремонт арматури кожуха, 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;
- 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;
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.
Навчально-методичне забезпечення в наявності
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