
Додаток 8 
До Порядку

(в редакіїії постанови Кабінету 
К'ііністрів України від 7 лютого2018 р. j\7>48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці
Відоічості про роботодавця
Найменування юридичної особи: ТОВ «Камінь - Буд»
Місцезнаходження юридичної особи: 34208 Рівненська обл., Рокитнівський р-н., 
с. Рокитне, вул. Соборна, 92,
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 34743144
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Вайнер Ігор Аркадійович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 0954330679,
vajner_i@uia'.H et
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 34208 Рівненська обл., 
Рокитнівський р-н., с. Рокитне, вул. Соборна, 92,
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудигу з охорони праці: не
проводився.

я, Вайнер Ігор Аркадійович, цією декларацією підтвердмсую 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:
-  Устатковаиня іїапругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 
станцій і мереж);
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Для виконання обслуговування КТП на підприємстві заключений договір № 
23/07 від 23.07.2020р. з ФОГІ Іванішин О.О.на комплексне технічне обслуговування 
електрообладнання і мереж понад 1000В. Роботи здійснюються кваліфікованими, 
інженерно -  технічними працівниками, що мають відповідну підготовку в кількості -  
З працівника.
Кількість будівель і споруд (приміщень):
Адміністративний корпус;
Цех по виготовленню залізобетонних конструкцій;
Інші відомості:

В 'І'ОВ Камінь - Буд» наказом № 1-ОП від 17.01.2020р. функції служби охорони 
праці покладено по суміщенню на інженера з охорони праці Костюка Олега 
Олександровича. Наказом № 2-ОГІ від 17.01.2020р. затверджено положення про 
службу охорони праці, положення про систему управління охороною праці на 
підприємстві, положетія про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. 
Ін(рормація про інструкції:

В І’ОВ Камінь - Буд» розроблені та затверджені наказом (№ 3-ОП від 
17.01.2020р.) посадові інструкції про права, обов’язки посадових осіб з питань 
ох'орони праці та відповідальність за покладені на них функції, а також інструкції з 
охорони праці по професіях згідно штатног'о розпису:
- особи відповідальної за зберігання, видачу та безпечну експлуатацію 

електроінструмені'у;
- особи відповідальної за електрогосподарство.

БТа підприємстві заведені: журнал реєстрації вступного інструктажу та 
інструктажів на робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та 
обліку видачі інструкцій з охорони праці, журнал перевірки, огляду та обліку ЗТЗ, 
журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями, журнал 
видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту, журнал перевірки і видачі електроінструменту, журнал обліку, перевірки і 
випробування електроінструментів, трансформаторів, перетворювачів частоти і 
переносних світильників, журнал протоколів перевірки знань.
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

В ТОВ Камінь - Буд» працівники які допускаються до заявленого виду робіт 
пройшли спеціальне навчання та перевірку знань безпечних методів роботи.

Відповідно до наказу за № 5-ОГ1 від 30.01.2020р. створена комісія для перевірки 
знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії: Вайнер Ігор Аркадійович 
Члени комісії:
- завідувач виробництва Вайнер Андрій Ігорович
- інженер з охорони праці Костюк Олег Олександрович



Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення;

Голова комісії -  директор Вайнер Ігор Аркадійович перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 23-5-20 від 31.01.2020, виданий ТзОВ «Оазис Технолоджі», № 
718-36-20 від 31.07.2020р., V група до і вище 1000 В з електробезпеки, № 23-5-6- 
2020 від 31.01.2020р., Правила охорони праці цід час роботи з інструментом та 
пристроями № 23-5-б-20від 31.01.2020р.

Члени комісії:
Завідувач виробництва Вайнер Андрій Ігорович, перевірка знань з охорони праці, 

посвідчення № 22-5-20 від 31.01.2020р. виданий ТзОВ «Оазис Технолоджі», 
посвідчення № 7171-36-20 від 31.07.2020р., IV група до і вище 1000 В з 
електробезпеки. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями № 22-5-б-20від З 1.01.2-20р.

Інженер з охорони праці (по суміщенню) Костюк Олег Олександрович, перевірка 
знань з охорони праці, посвідчення № 29-5-2020 від 31.01.2020р. виданий ТзОВ 
«Оазис Технолоджі», № 29-5-а-20 від 30.04.2020р., IV група до і вище 1000 ІЗ з 
електробезпеки, № 29-5-6-2020 від 31.01.2020, Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями № 29-5-6-20 від 31.01.2020р.

Заявлений вид робіт виконується по наряду-допуску, на проведення робіт з 
підвищеною небезпекою згідно встановленої форми і з проведенням цільового 
інструктажу. Згідно наказу № 24-ОП від 23.07.2020р. відповідальним за видачу 
наряд -допусків призначено -  Вайнера ТА.

Відповідальним за безпечну експлуатацію комплектної трансформаторної 
підстанції ЗТП -183 призначено Вайнера ТА. (наказ № 25-ОП від 23.07.2020р). 
Експлуатаційна документація:

В ТОВ «Камінь - Буд» наявна вся експлуатаційна та нормативна документація, 
щодо експлуатації закритої трансформаторної підстанції та силового 
трансформатора (паспорт технічний закритої трансформаторгюї підстанції ЗТП - 183, 
паспорт технічний силового трансформатора ТМ-250/10-78У1, висновок експертизи 
№42480431-14/Е-20 від 12.06.2020р. за результатами експертного обстежеїіня 
силового трансформатора типу ТМ-250/10-78У1, висновок експертизи № 42480431- 
12/Е-20 від 12.06.2020р. за результатами експертного обстеження складових частин 
закритої трансформаторної підстанції ЗТП -  183 з використанням спеціальних 
засобів індивідуального захисту.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:

В ТОВ «Камінь - Буд» робітники, які працюють на роботах з підвищеною 
небезпекою, згідно наказу № 17 від 31.01.2020 р. забезпечені: 
спецодяг, спецвзуття: комбінезон бавовняний, черевики шкіряні, 
засоби індивідуального захисту: діелектричні рукавиці, боти, килимки, каски
захисні, штанга ізолююча, покажчик напруги.

Відповідальним за технічний стан та проведенрія випробувань, щоденний огляд 
діелектричних засобів, призначено Вайнера І.А.(наказ № 27 від 23.07.2020р.).



Пройшли випробування основні засоби захисту від ураження електричним 
струмом:

штанга ізолююча ШО -15(Протокол огляду та випробування засобів захисту 
№195);

рукавички діелектричні, боти ( протокол огляду та випробування засобів 
захисту № 196);

Забезпечення 313 здійснюється відповідно до особистих карток обліку та 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці».

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці___ _____________ 20__р

№
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 
прийняітя та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби 
і мають відмітку в паспорті .
(ДодатокЗ в редащії Постановы KM № 48 від 07.02.2018).


