Додаток 8 до І Іорялку
( в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2918 р.№ 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально - технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
Камінь - Каширське управління водного господарства
44500 м. Камінь - Каширський, вул. Чапаєва, 1а ;
Код платника податку згідно з ЄДРПОУ - 03562313;
Код виду діяльності згідно з КВЕД - 01.61;
В.о.начальника , голова з реорганізації Камінь Каширського УВГ
Оксенюк Валентин Валентинович
Телефон - 2-32-39
Адреса електронної пошти - иозкат-казікаїикг.пеї:
Адреса виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) таких
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - виробнича база м. КаміньКаширський, вул.Чапаєва, 1а та територія Камінь - Каширського району.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
договір відсутній
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.04.18 р.
Я, в. о. начальника, голова з реорганізації Камінь - Каширського УВГ Оксенюк
Валентин Валентинович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально технічної бази та умови праці вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
1. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2м, або в зоні розташування
підземних комунікацій ( п.9 Додаток 6);
2. Зварювальні роботи (п.19 Додаток 6).
Очолює Камінь-Каширське управління водного господарства в. о. начальника КаміньКаширського УВГ Оксенюк В.В., який пройшов навчання і перевірку знань Закону
України «Про охорону праці», нормативно-правових актів до цього у Державному
інституті управління та економіки водних ресурсів України (посвідчення № 8640 від
24.06.2016р.).Також пройшли навчання: і головний інженер Ковальчук І.О., посвідчення №
8636 від 24.06.16р., інженер з охорони праці Глодік М.А., посвідчення № 8637 від
24.06.16р.. головний механік Занюк Л.К., посвідчення № 8638 від 24.06.16р., інженеренергетик Романюк В.В., посвідчення № 8639 від 24.06.16р.
Всі працівники пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці і пожежної
безпеки по затвердженій програмі згідно наказу № 6 від 22.01. 2018р.
Роботи підвищеної небезпеки виконуються за наряд-допусками.
Для виконання земляних робіт використовується екскаватор ЕО - 321 ІД, 1987 року
випуску.
Екскаватор ЕО-3211Д пройшов поточний ремонт і знаходиться в технічно справному
стані.
За технічну і безпечну експлуатацію екскаватора марки ЕО-3211Д відповідає головний
механік Занюк Л.К.
Диплом Занюка Л.К. - серія ДТ № 602198 від 21.01.1983р. виданий Володимир Волинським технікумом гідромеліорації і механізації сільського господарства по
спеціальності технік-механік.
Машиніст екскаватора Чикида І.М. має посвідчення № 291579 від 25.05.81р.
видане Камінь - Каширським ПТУ.

Інструкція №17 з охорони праці для машиніста екскаватора, затверджена наказом №16
від 28.03.2017р.
Для живлення електрозварювального обладнання використовуються електромережі
напругою 380/220 В.
При проведенні зварювальних робіт зварювальником управління використовується
слідуюче електрозварювальне обладнання: зварювальний агрегат ВД - 306 - 1шт.
Робоче місце електрозварювальника, приєднання електрозварювальних установок до
електричної мережі, стан електрозварювального обладнання відповідає вимогам до
електрозварювальних робіт та обладнання.
Електрозварювальний працівник, який проводить електрозварювальні роботи пройшов
навчання і перевірку знань з електробезпеки в об'ємі II групи - 14.02.2018р.
Копії документів професійного навчання електротехнічних і електротехнологічних
працівників:
-диплом Романюка В,В, - серія ЛТ № 876958 від 28.11.1987р. виданий Володимир Волинським технікумом гідромеліорації і механізації сільського господарства по
спеціальності механізація і електрифікація тваринництва,
електрозварювальника Рудь П.М, - диплом серія А № 137535 від 20.08.1986р.
виданий Камінь - Каширським ПТУ.
Графік оглядів електроустановок затверджений 28.12. 2017р.
Протокол електролабораторних вимірів опору ізоляції
електрообладнання
і
електропроводки №54 від 08.06.2017р., виданий електролабораторією Ратнівського МУВГ.
Протокол випробувань електрозахисних засобів, які експлуатуються в управлінні № 94
від 15.11.2017р., виданий електролабораторією служби ізоляції ПрАТ «Волиньобленерго».
Перелік робіт, що виконується за наряд-допусками, розпорядженнями і в порядку
поточної експлуатації в електроустановках, затверджений наказом №80 від 28.12.2017 р.
Посадова інструкція особи відповідальної за електрогосподарство, затверджена
01.12.2017р.
Інструкція № 13 з охорони праці для електрозварників ручного зварювання,
затверджена наказом № 16 від 28.03.17р.
Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.
Журнал обліку та зберігання засобів захисту, які експлуатуються в електроустановках.
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту.
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту і спецодягом.
Наявне електрозварювальне обладнання заводського виготовлення і знаходиться в
справному стані.
Електрозварювальні роботи виконує кваліфікований працівник, відповідно навчений і
проінструктований.
Для захисту працівників від ураження електричним струмом у разі пошкодження
ізоляції передбачено: захисне автоматичне вимикання живлення.
Таким чином при проведенні аудиту системи управління охороною праці та обстеженні
матеріально-технічної бази Камінь - Каширського управління водного господарства
встановлено, що система управління охороною праці управління забезпечує безпечне
виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки.
В.о. начальника К-Каширського УВГ
«.^7Г »
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