
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, (03655) 5-00-12 -  тел./факс

office. kiev@technobudgroup. com
номер телефону, телефаксу.

адреса електронної пошти

34550, еул. Промислова, 13, смт. Клесів, Сарненський р-он. 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:
1) . ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія», до 20.05.2021 р., серія 1788 
№037/010/20 0000001, 20.05.2020р.;
2) .CK«ARX» до27.01.2021 р., №001оа20ц, 27.01.2020р.__________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
Не проводився_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(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 (застосуван
ня) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

1. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, 

реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: 
устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання);

3. Експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки -
устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання), а саме: '

^головна понижувальна підстанція ГПП 35/6кВ(КТПБ 35/6-2*2500) з сило
вими масляними трансформаторами:

- №1 типу ТМН-2500/35/6кВ, потужністю 2500кВА, рік виготовлення 1977, 
СРСР;

- №2 типу ТМН-2500/35/6кВ, потужністю 2500кВА, рік виготовлення 1977,



СРСР;
- №1 власні потреби 63/6/0,23кВ, потужністю бЗкВА, рік виготовлення 

1977, СРСР;
- №2 власні потреби 63/6/0,23кВ, потужністю бЗкВА, рік виготовлення 

1977, СРСР;
^установки конденсаторні:
- №1, УКРЛ56-6,3-450-150-У1 потужністю 450кВАр, рік виготовлення 

2016, Росія (ГПП35/6);
- №2, УКРЛ56-6,3-450-150-У1 потужністю 450кВАр, рік виготовлення 

2016, Росія (ГПП 35/6);
"^закрита трансформаторна підстанція ЗТП-1 ( ЗТП 630/6/0,4кВ) з силови

ми масляними трансформаторами типу ТМ-630/6/0,4кВ, потужністю бЗОкВА, 
рік виготовлення 1987, СРСР;

- установка конденсаторна -  УК -6,3-450ПУЗ потужністю 450кВАр, рік 
виготовлення 1978, СРСР (ЗТП-1);

^закрита трансформаторна підстанція ЗТП-2 (ЗТП:2х1000/6/0,4кВ) з си
ловими трансформаторами:

- №1 типу ТМ-1000/6/0,4кВ, потужністю ІОООкВА, рік виготовлення 2012, 
Україна;

- №2 типу ТМ-1000/6/0,4кВ, потужністю ІОООкВА, рік виготовлення 1977, 
Україна;

-установка конденсаторна - УКРЛ56-7,3-450УЗ потужністю 450кВАр, рік 
виготовлення 2013, Росія (ЗТП-2);

^закрита трансформаторна підстанція ЗТП-3,( ЗТП: 630+1000/6/0,4кВ) з 
силовими трансформаторами:

- №1 типу ТМ-630/6/0,4кВ, потужністю бЗОкВА, рік виготовлення 1987, 
СРСР;

- №2 типу ТМ-1000/6/0,4кВ, потужністю ІОООкВА, рік виготовлення 2014, 
Україна;
 ̂розподільче устаткування РУ-бкВ конусних дробарок;

-установка конденсаторна УКМ-6,6-900 потужністю 900кВА, рік вигото
влення 1991, СРСР, (ЗРУ-бкВ. дробарок);

- установка конденсаторна УК-10-320 потужністю 320кВА, рік 
виготовлення 1979, СРСР, (ЗРУ-бкВ. дробарок);

^комплектна трансформаторна підстанція КТПН-1В-40/10/0,23У1 з сило
вим масляним трансформатором типу ТМ-40/10/0,2ЗкВ потужністю 40кВА, рік 
виготовлення 2009, Україна (склад ВМ);

"^комплектна трансформаторна підстанція КТПН №1(ГЦ), КТПН
250/6/0,4кВ з силовим масляним трансформатором типу ТМВМ-250/б/0,4кВ по
тужністю 250кВА, рік виготовлення 1986, СРСР;

"^комплектна трансформаторна підстанція КТПН №2(ГЦ), КТПН
б30/6/0,4кВ з силовим масляним трансформатором типу ТМЗ-630/6/0,4кВ поту
жністю бЗОкВА, рік виготовлення 1990, СРСР;

"^комплектна трансформаторна підстанція КТПН №3(ГЦ), КТПН
400/6/0,4кВ з силовим масляним трансформатором типу ТМФ-400/6/0,4кВ по
тужністю 400кВА, рік виготовлення 1983, СРСР;

________________"^комплектна трансформаторна підстанція КТПН №4 (ГЦ), КТПН



400/6/0,4кВ з силовим масляним трансформатором типу ТМ-400/6/0,4кВ потуж
ністю 400кВА, рік виготовлення 1986, СРСР (дільниця «бурштин»);

"^комплектна трансформаторна підстанція КТПН №5(ГЦ), КТПН
400/6/0,4кВ з силовгш масляним трансформатором типу ТМ-400/6/0,4кВ потуж
ністю 400кВА, рік виготовлення 1989, СРСР;

"^комплектна трансформаторна підстанція КТПН №6(ГЦ), КТПН
630/6/0,4кВ з силовим масляним трансформатором типу ТМЗ-630/6/0,4кВ поту
жністю бЗОкВА, рік виготовлення 1988, СРСР;

^комплектна трансформаторна підстанція КТПН №7(ГЦ), КТПН
63/6/0,4кВ з силовим масляним трансформатором типу ТМЕ-63/6/0,4кВ потуж
ністю бЗкВА, рік виготовлення 1981, СРСР;

"^комплектна трансформаторна підстанція КТПН №8 (промплощадка), 
КТПН 630/6/0,4кВ з силовим масляним трансформатором типу ТМЗ-630/6/0,4кВ 
потужністю бЗОкВА, рік виготовлення 1990, СРСР;

^комплектна трансформаторна підстанція КТПН №9(ГЦ), КТПН
400/6/0,4кВ з силовим масляним трансформатором типу ТМ-400/6/0,4кВ потуж
ністю 400кВА, рік виготовлення 2020р., Україна;

"^розподільчі пункти 6кВ(комірка ЯКНО): РП-1(з коміркою НТМИ), РП-2, 
РП-3, РП-4, РП-5 (РВЗ-6), РП-6 (РВЗ-6), РП-7(РВЗ-6);

^пункти приєднання (комірки ЯКНО) ПП1 ПП9;
"^електропривод технологічного обладнання, асинхронні електродвигуни на

пругою бкВ типу ДАЗО4-450У-12У1 (ЦА3013-70-12У1) потужністю 250кВт -  6 
шт.;

"^привід електромашинних агрегатів ЕКГ, асинхронні електродвигуни на
пругою бкВ типу - АЗ-113-4У2(АЗ 3-400-4У2) потужністю 250кВт -  8 шт.;

*КЛ-6 кВ; 
тЛ-6кВ; 
тЛ-10кВ;
тЛ-35кВ._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки таУабо машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка 
(за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються без отримання відповідного дозволу.

Електропостачання ТОВ ККНК «Технобуд» здійснюється повітряною 
лінією ПЛ-35кВ від мереж ПрАТ «Рівнеобленерго» підстанції 110/35/10кВ смт 
Клесів, фідер Клесів-Вири.

Електроприймачі виробничих дільниць ТОВ ККНК «Технобуд» за 
надійністю електропостачання відносяться до III категорії.

Згідно акту розмежування балансової належності мереж та експлуатаційної 
відповідальності сторін -  межа розподілу встановлена на натяжних затискачах 
опори №35А в сторону опори №35 та №34 повітряної лінії ПЛ-35кВ Клесів-Вири.

На підприємстві, згідно штатного розпису, загальна чисельність 
електроперсоналу складає 28 осіб, із них 5 посадових осіб.

В 2019 році, згідно договору, фахівцями ДП «Рівненський ЕТЦ» проведена 
чергова атестація робочих місць та оформлена відповідна документація. '

Дана категорія працівників віднесена до «Списку №2 виробництв, робіт, 
професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, 
зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових 
умовах» затвердженого Постановою КМУ від 24.06.2016 № 461.________________



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 від 19.05.2020 р., виданий полі
клінічним відділенням КНП «Сарненська центральна районна лікарня».

Згідно договору від 14.09.2020 року № 277 електроустаткуванню (трансфо
рматорним підстанціям та трансформаторам), у якого закінчився граничний строк 
експлуатації, встановлений експлуатаційними документами, ТОВ «СОЛАР ВЕИВ 
ЕНЕРДЖИ» проводяться експертні обстеження з визначення технічного стану, 
умов і з урахуванням режиму роботи строку подальшої безпечної експлуатації.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), 
________________________________ виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)________________________________

Інші відомості:
На підприємстві, згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону пра

ці» та вимог міжгалузевих нормативно-правових актів з охорони праці, створені 
відповідні служби і призначені посадові особи, які повинні забезпечувати вирі
шення конкретних питань безпечного ведення робіт та охорони праці.

Наказом № 67 від 09.01.18 р. призначено осіб відповідальних за справний 
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства:

* відповідальним за електрогосподарство підприємства головного енергетика 
Потрубача В.В, який пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
(ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол № 48 від 20.04.2018 р.), а також 03.08.2020 р. - 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правил охорони праці під час 
експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах, 
за результатами іспитів присвоєна V група з електробезпеки (ТОВ «Рівненський 
НМЦ», протокол комісії Управління Держпраці у Рівненській області від
03.08.2020 №6);

* керівником електроцеху і відповідальним за електрообладнання 1 секції 
Г1111, об’єктів промислової плоіцадки , їдальні, АТС. Заправки ПММ, мережі 
освітлення промислової площадки, КНП - начальника електроцеху Рогознікова 
О.Г.

* відповідальним за електрогосподарство ДСЦ, залізничного цеху, ЗТП № 2, 
№ З, КТП №1 майстра-електрика Мелещук В.М.

* відповідальним за електрогосподарство 2 секції ГПП, гірничого цеху, 
відсівного відвалу енергетика Жигулу В.Ю.

* відповідальним за вимірювання, випробування електроустаткування та 313 
-  начальник ВВЕЛ Горпиніч В.Г.

Вище зазначені посадові особи пройшли навчання та перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (протокол ПДК ТОВ ККНК 
«Технобуд» № 1 від24.02.2020 р.), а також Правила безпечної експлуатації елект
роустановок споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок спожи
вачів, Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та елект
ромереж на відкритих гірничих роботах (протоколи ПДК ТОВ ККНК «Технобуд» 
№№ 2-̂ 5 від 09.01.2020 р., V група)._________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;)



Створена і функціонує служба охорони праці.
Робота проводиться згідно «Положення про службу охорони праці» (затв. 

наказом від 02.04.2019 р. № 150/2) та у відповідності з річним та щомісячними 
планами, які затверджується керівником підприємства.

До складу служби охорони праці входять заступник виконавчого директора 
з питань охорони праці, відділ охорони праці та техніки безпеки, інженери з охо
рони праці.

Очолює службу заступник виконавчого директора з ОП Шерстюк А.К., який 
пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
НПАОП до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 20.04.2018 № 48/1).

Інженер з ОП Попок Р.В. пройшов навчання та перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», про
токол від 23.08.2019 № 109).

Інженер з ОП Черота І.І. пройшов навчання та перевірку знань Закону Укра
їни «Про охорону праці» та НПАОП до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол 
від 14.06.2019 №84)._____________________________________________________

______ (наявність служби охорони праці)______________________________________________

На підприємстві розроблено й затверджено «Положення про навчання, ін
структаж і перевірку знань з охорони праці». Наказом по підприємству від
09.01.2020 р. № 8 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охо
рони праці в складі:

Голова комісії: Ковальчук Олександр Володимирович -  виконавчий дирек
тор. Пройшов навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
НПАОП до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 20.04.2018 № 48), Пра
вил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим спосо
бом, Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та елект
ромереж на відкритих гірничих роботах (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від
16.12.2019 № 366), Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (комісія управління 
Держпраці у Рівненській області, протокол № 47 від 16.04.2018, IV група)

Заступник голови комісії: Поляк Володимир Пилипович — головний інже
нер. Пройшов навчання виявив потрібні знання Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол 
від 15.03.2019 р. № 31). Пройшов навчання виявив потрібні знання «ПОП під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» (ДП «Рівненський 
ЕТЦ», протокол від 15.03.2019 № 73), Правила безпечної експлуатації електроус
тановок споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок спожива
чів, Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електро
мереж на відкритих гірничих роботах. Правила експлуатації електрозахисних за
собів (комісія управління Держпраці у Рівненській області, протокол № 75 від
11.03.2019 р., IV група);

Члени комісії: ,
Шерстюк Андрій Костянтинович -  заступник виконавчого директора з пи

тань охорони праці. Пройшов навчання виявив потрібні знання Закону України 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП «Рівненський 
ЕТЦ», протокол від 04.05.2018 р. №48/1). Пройшов навчання виявив потрібні 
знання «ПОП під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»



(ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 16.12.2019 р. №366), Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації елект
роустановок споживачів. Правила охорони праці під час експлуатації електроус
таткування та електромереж на відкритих гірничих роботах. Правила експлуатації 
електрозахисних засобів (комісія управління Держпраці у Рівненській області, 
протокол № 67 від 16.04.2018 р., IV група);

Козоровський Олег Іванович -  заступник виконавчого директора з питань 
виробництва. Пройшов навчання виявив потрібні знання Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», 
протокол від 09.11.2018 р. № 162). Пройшов навчання виявив потрібні знання 
«ПОП під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», (ДП 
«Рівненський ЕТЦ», протокол від 09.11.2018 р. № 162-г), Правила безпечної екс
плуатації електроустановок споживачів. Правила технічної експлуатації електроу
становок споживачів. Правила охорони праці під час експлуатації електроустат
кування та електромереж на відкритих гірничих роботах. Правила експлуатації 
електрозахисних засобів (комісія управління Держпраці у Рівненській області, 
протокол № 66 від 05.04.2018 р., V група);

Сегля Андрій Олегович -  головний механік. Пройшов навчання виявив пот
рібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів 
до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 07.12.2018 р. № 185). Пройшов 
навчання виявив потрібні знання «ПОП під час розробки родовищ корисних ко
палин відкритим способом» (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 07.12.2018 р. 
№ 185-г), Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила охорони праці під 
час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих ро
ботах, Правила експлуатації електрозахисних засобів (комісія управління Держ
праці у Рівненській області, протокол № 77 від 25.04.2019 р., IV група);

Потрубач Віктор Володимирович -  головний енергетик, пройшов навчання 
та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол № 48 від 20.04.2018 р.), а також
03.08.2020 р. - Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Пра
вил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил охорони праці 
під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах, за результатами іспитів присвоєна V група з електробезпеки (ТОВ «Рів
ненський НМЦ», протокол комісії Управління Держпраці у Рівненській області 
від 03.08.2020 №6);

Особи, які приймались на роботу, відповідно до вимог НПАОП проходили 
попереднє спеціальне навчання з питань охорони праці стосовно конкретних ро
біт, які вони виконуватимуть. Дані особи склали іспити і отримали посвідчення на 
право керування відповідним обладнанням. Є в наявності протоколи комісії з пе
ревірки знань.

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._____



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 пра
цівниками 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 ККНК «Технобуд» протокол 
від 18.02.20 № 1), крім того пройшли перевірку знань та підтверджено група з 
електробезпеки (протоколи ПДК ТОВ ККНК «Технобуд» №№ 1^25 від 11.01.2020
р.).

Інструкції з охорони праці, які на даний час діють на підприємстві, розроб
лені і переглянуті в установленні терміни, як то вимагає «Положення про розроб
ку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98) і затвердженні наказом по 
підприємству від 09.10.2019 р. № 344. Інструкції зареєстровані службою охорони 
праці в журналі реєстрації інструкцій з охорони праці та видані керівникам струк
турних підрозділів з реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій з охорони 
праці.

Затверджені наступні інструкції з охорони праці щодо безпечного виконан
ня робіт в електрогосподарстві:

* Інструкція з охорони праці № 1 «Надання першої долікарської допомоги»;
* Інструкція з охорони праці JN« З «Під час робіт з вантажопідйомними ма

шинами, які керуються з підлоги»;
* Інструкція з охорони праці № 4 «Під час роботи електрифікованим інстру

ментом»;
* Інструкція з охорони праці № 9 «Під час виконання робіт на висоті з вико

ристанням спеціальних страхувальних засобів»;
* Інструкція з охорони праці № 19 «Під час виконання робіт на автовишці та 

автогідропідіймачі»;
* Інструкція з охорони праці № 25 «Про заходи безпеки під час виконання 

земляних робіт»;
* Інструкція з охорони праці № 32 «Для електрослюсаря чергового та з ре

монту устаткування»;
* Інструкція з охорони праці № 66 «Для обмотувальника елементів електри-

чних машин».___________________________________________________________
________________ наявність інструкцій, проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці_________________

Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно «Положення про по
рядок забезпечення працівників ТОВ «Клесівський кар’єр нерудних копалин «Те
хнобуд» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивіду
ального захисту на робочому місці» (затв. наказом від 02.04.2019 № 150/2), яке 
розроблено у відповідності до «Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому мі
сці», які затверджені наказом Міністерства соціальної політики України 'від 
29.11.2018 № 1804 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27 грудня 
2018 року за № 1494/32946 (НПАОП 0.00-7.17-18) та «Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам гірничодобувної промисловості», які затверджені наказом Держав



ного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
від 21 серпня 2008 року № 184, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 
вересня 2008 року за № 832/15523 (НПАОП 0.00-3.10-08).

Електрозахисним засобам та електроінструменту проведено чергове випро
бування. Вимірювання проведено випробовувально-вимірювальною електролаба- 
раторією ТОВ ККНК «Технобуд», яка сертифікована (сертифікат про відповід
ність № РТ-009/2019, виданий 29.03.2019 ДП «Рівнестандартметрологія», чинний 
до 28.03.2022 р.), дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 054.16.56 від 
28.03.2016 р..

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

___________________________________________наявність засобів індивідуального захисту__________________________________________

Згідно акту розмежування балансової належності мереж та експлуатаційної 
відповідальності сторін -  межа розподілу встановлена на натяжних затискачах 
опори №35А в сторону опори №35 та №34 повітряної лінії ПЛ-35кВ Клесів-Вири.

ТОВ «ККЬЖ «Технобуд» обслуговує і відповідає за технічний стан повіт
ряної лінії 35кВ від опори №35А до головної підстанції підприємства ГПП 
35/6кВ. Лінія 35кВ приєднана до шин РУ35кВ через лінійний роз’єднувач. Силові 
трансформатори ГНИ приєднані до шин РУ-35кВ через відокремлювані з корот- 
козамикачами на блоках яких встановлені вентильні розрядники..

На ГПП встановлені два трансформатори ТМН2500/35/6кВ потужністю 
2500кВА напругою 35/6 кВ. Розподільче устаткування бкВ марки К-37 і К-47 -  
двохсекційне із секційним масляним вимикачем. Ввідні і відхідні лінії бкВ облад
нані масляними та вакуумними вимикачами (ВМПП-10, ВК-10, BB/TEL-10). До 
кожного вводу (до вимикача) через комірки із запобіжниками приєднуються тран
сформатори власних потреб ТМ63/6/0,22кВ, потужністю 63 кВА і напругою 6/0,22 
кВ. Для живлення електровимірювальних приладів, засобів обліку електроенергії, 
автоматики і релейного захисту, на кожній секції шин бкВ встановлені трансфор
матори напруги.

Для компенсації перетоків реактивної потужності електроспоживачів про
мислової площадки та гірничого цеху до першої та другої секції шин бкВ приєд
нані комплектні конденсаторні установки з автоматичним регулюванням потуж
ності по 450кВАр.

Керування масляними вимикачами підстанції передбачено ручне і від при
строїв автоматичного захисту електрообладнання підстанції. Дія релейного захис
ту пристроїв автоматики фіксується вказівними реле і світловими сигналами. Для 
попередження помилкових дій оперативно-ремонтного персоналу при виконанні 
перемикань передбачено блокування вимикачів з роз’єднувачами і роз’єднувачів 
із заземлюючими ножами. Електроживлення схем керування, сигналізації, авто
матики і релейного захисту виконано на змінному оперативному струмі напругою 
220В.

Електропостачання кар’єру здійснюється від другої секції збірних йіин 
ГПП35/6кВ - від понижуючого трансформатора ТМН2500/35/6кВ №2 (РУ-бкВ) 
електрична енергія напругою бкВ через кабельні мережі передається до розподі
льчих пунктів РП-1, РП-2,РП-3, РП-4 і КТПЕ[250/6,0/0,4кВ електроживлення 
кар’єру.



з розподільчих пунктів відходять повітряні лінії ПЛ-бкВ передачі електрое
нергії напругою бкВ до споживачів. Повітряні лінії (ПЛ) напругою бкВ виконані 
на дерев’яних опорах, які встановлені стаціонарно так і на пересувних підставках, 
електропроводом марки А-35, А-25.

Екскаватори типу ЕКГ живляться електроенергією напругою бкВ від 
ПЛбкВ через приєднувальні пункти ПІ і типу ЯКНО-бкВ та гнучкого кабелю типу 
КГЕ-бкВ перерізом 25-35 мм .̂

Релейний захист і автоматика.
Живлення схеми керування, сигналізації, автоматики ГПП35/бкВ здійсню

ється змінним оперативним струмом напругою 220В.
На понижуючих силових трансформаторах ТІ і Т2 встановлені такі захисти:
- диференційний захист на реле РНТ-565;
- захист максимальних струмів на реле РТ-40;
- газовий захист на баку трансформатора;
- газовий захист на баку РПН.
На ПЛ-35кВ -  максимальний струмовий захист на реле РТ-40.
На вводах секцій ТІ і Т2 по напрузі бкВ:
- максимальних струмів на реле РТ-40;
- однофазних замикань на реле РН-53/бО.
На лініях, що відходять від секцій бкВ:
- максимальних струмів захист на реле РТВ-1, РТМ;
- захист від однофазних замикань на реле ЗЗП.
Релейний захист в РП і ПП (ЯКНО-б) виконано на реле:
- РТМ (прямої дії), АЛ-З-ОВ -  максимального струму (МСЗ і СВ);
- РН-53, РТЗ-50, РТЗ-51, АЛ-4-2, НЛ-4,- однофазних замикань на землю.
Джерелом оперативного струму в РП і ПП є трансформатори напруги.
Захист від однофазних замикань на землю по бкВ в гірничому цеху викона

но по ступеням:
- перша ступінь в ПП (якно-б) -  без витримки часу;
- друга ступінь РП з витримкою часу до 0,3 с.
- третя ступінь в комірках №№12,15,19 ЗРУ-бкВ ГПП35/бкВ (вимкнення, 

сигнал) з витримкою часу 0,5 с.
Захист від однофазних замикань на землю в мережах 0,22-0,3 8кВ здійсню

ється за допомогою реле витоку струму РУ-380, РУ-220, приладів контролю ізо
ляції Ф-4106А, які вимикають комутаційні апарат за час, що не перевищує 02с.

Захист силових трансформаторів, трансформаторів напруги від переванта
жень здійснюється каліброваними запобіжниками та автоматичними вимикачами.

Заземлення в кар’єрі стаціонарних і пересувних електроустановок до і вище 
1000В виконано загальним, яке складається з центрального заземлювача на голо
вній підстанції ГПП35/бкВ, магістралей заземлення, заземлюючих провідників та 
місцевих заземлювачів РП. Величина опору загального заземлення не перевищує 
-  відповідно 0,5 і 4,0 ОМ.

Для захисту електроустановок від атмосферних перенапруг використовуєть
ся вентильні розрядники і нелінійні обмежувачі перенапруг.

Ремонт електроустаткування проводиться згідно затверджених планів та 
графіків ППР. Роботи з наладки релейного захисту електроустаткування виконує 
спеціалізована організація, яке має в наявності відповідні дозвільні документи.
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Організація безпечного виконання робіт.
1. За нарядом в електромережах та електроустановках напругою понад 1000 

В виконуються роботи:
- на діючих ПЛ, що пов'язані з підійманням на опору, і 111, КТП та інші елек

троустановки вище З 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 набли
женням 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,
2. В електроустановках напругою понад 1000 В за розпорядженням з попе

реднім записом у журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями прово
дяться:

2.1. Роботи зі зняттям напруги, що виконуються з установленням стаціонар
ного або переносного заземлення.

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

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

- підключення і відключення кабелів у ПП, роботи в КТП (заміна запобіж
ників на стороні вищої і нижчої напруги, підтяжка і зачистка контактів на ошино- 
вці після роз’єднувача і на ізоляторах трансформатора, перевірка електричної ізо
ляції обмоток трансформатора, підключення і відключення відхідного кабелю).

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 НПАОП 40.1-1.21-98.

2.2. Роботи із зняттям напруги, що виконуються з установленням перенос
них заземлень.

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

чок;
- 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 мего

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

двома працівниками, один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче 
IV.

2.3. 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 ба
ках 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, облад

наних на ПЛ напругою понад 1000 В, доливання і взяття проб масла;
- огляд ПЛ та роботи на ПЛ, пов'язані з підійманням на опору до З м;
- відновлення постійних позначень на опорах ПЛ, КТП, ПП, КРП.
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.

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

- 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 -  зо
внішній огляд живильного кабелю, електричних машин, перетворювального при
строю та силового трансформатора, огляд РУ; перевірка рівня масла в трансфор
маторі (візуально за маслопокажчиком), огляд панелей, блоків і станцій керуван
ня;

- огляд кожуха обладнання.
На стаціонарних і напівстаціонарних РУ -  прибирання території та примі

щення 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.

в  структурних підрозділах енергетичної служби наявна наступна докумен
тація:

- Оперативний журнал ПІП 35/6 кВ.
- Однолінійна схема електропостачання кар’єру. ^
- Комплект виконавчих схем управління машинами, механізмами і електро

обладнанням цехів і підрозділів.
- Журнали реєстрації нарядів - допусків і розпоряджень.
- Журнал обходів та оглядів повітряних ліній .
- Журнал дефектів, неполадок та ремонту кабелів.
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- Журнал технічного обслуговування і ремонту електрообладнання.
- Журнал перевірок релейного захисту, пристроїв захисного відключення.
- Документація по обліку електроенергії
- Перелік засобів захисту якими комплектуються електроустановки і тих які 

закріплені за екіпажами екскаваторів, бурових верстатів, операторами водовідли
ву.

- Протоколи наладки з вставками релейного захисту електрообладнання.
- План гірничих робіт з нанесеними ЛЕП.
- План повітряних, кабельних мереж і мереж зв’язку промислового майдан

чика і кар’єра в цілому.
- Повний комплект інструкцій по ремонту і експлуатації електроустановок, 

а також положень і посадових інструкцій.
- Графіки ППР електрообладнання, електричних машин і механізмів.
- Журнали видачі щоденних завдань (письмових нарядів) на виконання ро

біт.
- Журнал обліку, зберігання,огляду, використання і здачі на повторне ви

пробовування захисних засобів для електротехнічного персоналу.
- Протоколи випробовування електрообладнання кар’єра і карти вставок ре

лейного захисту.
- Наряди-допуски на виконання робіт в електроустановках.
- Журнали реєстрації нарядів-допусків і розпоряджень.
- Журнал обліку трансформаторного масла і протоколи його випробовуван

ня.
- Журнал дефектів та неполадок на електроустановках.
- Журнал обліку,огляду та зберігання засобів захисту по ДСЗ, ЖД, промп- 

лощадки.
- Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями по ДСЗ, ЖД, промп- 

лощадки.
- Журнал проведення ППР електрообладнання гірничого цеху.
- Журнал проведення ППР електрообладнання ДСЗ,ЖД, промплощадки.
- Журнал приймання і передачі змін чергових електрослюсарів.
- Журнал "ло-то-то" биркової системи ремонту обладнання і механізмів 

ДСЦ,ЗЦ.
- Журнал контрольних вимірювань електроприводу транспортерів, машин 

та механізмів технологічного обладнання.
- Журнал обліку протиаварійних і пожежних тренувань по електроцеху.
- Оперативний журнал на проведення включень, відключень, переключень в 

електроустановках.
- Журнал обліку захисних засобів для персоналу, підпорядкованого енерге

тику гірничого цеха.
- Журнал регістрації нарядів-допусків і розпоряджень гірничого цеху.
- Журнал перевірки заземлень електроустановок .
- Журнал випробувань гнучких резинових кабелів гірничого цеху.
- Журнал планових перевірок релейного захисту, пристроїв захисного відк-

лючення гірничого цеху.______________________________ _____________ ______
наявність експлуатаційної документації
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організація і проведення робіт з питань охорони праці проводиться відпові

дно до нормативних актів з охорони праці, які розроблені і затверджені на підпри
ємстві, 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;
- Положення про биркову систему організації ремонтних робіт;
- 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.
- Наказів про призначення відповідальних осіб:
* №69-ОП від 15.01.2016 «Про організацію робіт з підвищеною небезпе

кою»;
*№44-ОП від 05.01.2017 «Про призначення відповідальних осіб за стан охо

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

експлуатації електроустановок підприємства»;
* №75 від 23.01.2018 «Про організацію нагляду за технічно справним ста

ном блокувальних пристроїв, засобів та обладнання»;
*№67 від 09.01.2018 «Про призначення відповідальних осіб електротехніч

ного персоналу за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства 
підприємства»;

*№49 від 03.01.2018 «Про порядок проведення земляних робіт на території 
підприємства»

Наказом № 76 від 23.01.2018 р. затверджено:
- Положення про енергетичну службу ТОВ ККНК Технобуд.
- список електротехнічних працівників.
- список осіб відповідальних за безпечне виконання робіт в електроустанов

ках.
- план -  графік проведення проти аварійних тренувань.
- переліки робіт, які виконуються за нарядом, розпорядженням в порядку 

поточної експлуатації.
- перелік професій, які повинні мати 1-2 групу з електробезпеки.- програми 

проведення інструктажів.
- перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці працівнйків. 

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

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

вести керівником у ВВЕЛ.



список осіб , що мають право вести оперативні переговори та оперативні 
перемикання.

- список персоналу, які мають право на самостійний огляд електроустано
вок.

- 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;
г) які мають право виконувати оперативні перемикання;
ґ) відповідальних оперативних працівників електропередавальної організа

ції;
д) які мають право бути особою яка допускає, керівником робіт, наглядачем, 

членом бригади;
-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

О.Ж. Скрипник
(ініціали та прізвище)

2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в

___ » 2020 р.
! ТТлг.мхпп'>!!І \г Ріпньнгькій обляс

№

Управлінні Держпраці у Рівненській області «______»
І Управління Держпраці у Рівненській області 

-------------------------------------  і З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

Примітки:

І За № „ &  . вія. 2 0 ^ ‘ р.

їає згоду на обробку персоналйіих даних з метою1. Фізична особа - підприємець своїм підписе 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) мащин, механізмів, устатковання 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


