
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Ляя юридичної особи:
Найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАТАР»
Місцезнаходження юридичної особи : 33000, м. Рівне, вул. Млинівська, 23Б
Місце її дероюавної реєстрації: Виконавчий Комітет Рівненської міської ради Рівненської
області

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 13979385

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 24.10 "Виробництво чавуну, сталі та феросплавів " 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Сич Микола Сергійович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел./ факс.: +38 0362 62-19-57; 
моб.тел +38 067 380-27-84, mail@patar.com

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : 33000, м.Рівне, вул. Млинівська, 23Б

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно пункту 1 Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16.08.2002 № 1788 (далі - Порядок), страхування не проводиться, тому що на ПП «ПАТАР » 
немає об'єктів підвищеної небезпеки з додатку 1 до Порядку .

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
Аудит з охорони праці на підприємстві не проводився.

Я, Сич Микола Сергійович — директор ПП «ПАТАР» цією декларацією підтверджую 
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, устатковання підвищеної небезпеки:

- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах.
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій.

Кількість робочих місць -2, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм.

- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти.
Кількість робочих місць - 3, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм.

Технологічні транспортні засоби.

mailto:mail@patar.com


-  автонавантажувач самохідний, модель Svetruck 1260-28, ідентифікаційний 
№8051000, двигун №9835021, 1988р. випуску, завод виготовлювач — Svetruck 
Sweden Company, Швеція, державний номерний знак № Т00699 ВК.

-  навантажувач самохідний, модель Mitsubishi FD30-K, ідентифікаційний №45724, 
двигун № 0064, 2001 року випуску, завод виготовлювач — Mitsubishi Company, 
Японія, державний номерний знак № Т00698 ВК.

-  вилковий навантажувач газовий, модель Linde Н30Т-03, ідентифікаційний 
№Н2Х351К07897, дивун №600-F3R, 1999р. Випуску, завод виготовлювач — 
Lansing Linde ltd., Німеччина, державний номерний знак № Т00880ВК.

Пройшли Державний технічний огляд технологічних транспортних засобів 27.12.2018р., 
на підставі договору для виконання робіт з ДП “РЕТЦ” №ЕЦ-00007021 від 10.12.2018р.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно 
наказу по підприємству № 37-1 від 15.06.2016 р., покладено на:

інженера з охорони праці Китенка С.Л., який пройшов навчання і виявив потрібні 
знання в ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, та інших нормативно-правових 
актів з охорони праці посвічення № 1109-32-19 протокол №32 від 15.03.2019р.;

інженера з охорони праці Ковальчука Б.С., який пройшов навчання та перевірку знань 
в ДП«Рівненський ЕТЦ» Закону України ’’Про охорону праці” та інших нормативно- 
правових актів до нього посвічення № 4868-158-17 протокол № 158 від 08.12.2017р.;

У ПП «ПАТАР» затверджено, переглянуто та введено в дію:
• згідно наказу № 7 від 22.02.2019р., інструкції з охорони праці;
• згідно наказу № 50-1 від 01.09.2016 р., посадові інструкції;
• інструкції по експлуатації електрообладнання на ПП”Патар”, від 21.01.2017р.;
• згідно наказу № 10 від 10.03.2016 р., Положення про службу охорони праці, 

Положення про видачу та оформлення наряд-допуску, Положення про систему 
управління охороною праці, Положення про навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці, Програма вступного інструктажу.
На підприємстві є,в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу 

з питань охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал 
обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал приймання та 
огляду риштувань та помосту; Журнал періодичного огляду елеутрозахисних засобів; 
Журнал огляду елементів спеціальних страхувальних засобів; Журнал обліку та зберігання 
засобів індивідуального захисту.

Роботи під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації навантажувачів 
виконуються на основі інструкцій з охорони праці:

- Інструкції № 50 з охорони праці під час виконання робіт ручним інструментом;
- Інструкції № 69 з охорони праці при виконанні земляних робіт;
- Інструкції № 54 з охорони праці при виконанні робіт із застосуванням переносних 

драбин та стрем'янок;
- Інструкції № 51 з охорони праці при виконанні робіт на електрообладнанні та 

електроустаткуванні до 1000В у порядку поточної експлуатації спеціально закріпленим 
персоналом;

- Інструкції №89 з охорони праці для електромонтера при роботі по обслуговуванню 
підстанцій 35-1 ЮкВ;



- Інструкції №90 з охорони праці для електромонтера при роботі з оперативних 
перемикань в розподільних джерелах;

- Інструкції №91 з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування;

- Інструкція №111 з охорони праці при роботі на вилочному навантажувачі газовому;
- Інструкції №38 з охорони праці для водія навантажувача;
- Інструкції №27 з охорони праці при вантажно-розвантажувальних, транспортних і 

підсобних роботах;
- Інструкції №61 з охорони праці при виконанні шиномонтажних робіт;

На підприємстві, Наказом № 4 від 15.01.2019р., створено постійно-діючу комісію для 
перевірки знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії — директор Сич Микола Сергійович (посвідчення ДП «Рівненський 
ЕТІД» № 1122-32-19 протокол №32 від 15.03.2019р., пройшов навчання і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

(посвідчення ДП «Рівненський ЕТІД» № 1313-41-19 протокол №41 від 27.03.2019р., 
пройшов навчання і виявив потрібні знання ’’Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів”, “Правил охорон праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”).
Членів комісії:
Інженер з охорони праці — Китенко Сергій Леоніович (посвідчення ДП «Рівненський 
ЕТЦ»№ 1109-32-19 протокол №32 від 15.03.2019р., пройшов навчання і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки та інших нормативно-правових актів з охорони праці).

(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1298-41-19 протокол №41 від 27.03.2019р., 
пройшов навчання і виявив потрібні знання ’’Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів”, “Правил охорон праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”). 
Уповноважений трудового колективу- Кривдик Олександр Мирославович (посвідчення 
ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1110 протокол №32/в від 15.03.2019р., пройшов навчання і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки та інших нормативно-правових актів з охорони 
праці).

(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1304-41-19 протокол №41 від 27.03.2019р., 
пройшов навчання і виявив потрібні знання ’’Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів”, “Правил охорон праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”).

На підприємстві, Наказом №1_8 від 03.06.2016р., створено постійно-діючу комісію для 
перевірки знань працівників на групу з електробезпеки в складі:

Голова комісії — директор Сич Микола Сергійович (посвідчення ДП «Рівненський 
ЕТЦ» № 1137-43-17 протокол №32-а від 11.03.2019р., допущений до роботи в 
електроустановках до і вище 1000В V гр. з електробезпеки);
Членів комісії:
Інженер з охорони праці — Китенко Сергій Леоніович (посвідчення ДП «Рівненський 
ЕТЦ»№1157-44/а-16 протокол №32-а від 11.03.2019р., допущений до роботи в 
електроустановках до і вище 1000В V гр. з електробезпеки).
Головний енергетик - Затерка Дмитро Юрійович (посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 
2289-73-14 , від 12.05.18р., допущений до роботи в електроустановках до і вище 1000В 
V гр. з електробезпеки).

На підприємстві “ПАТАР” призначені відповідальні та введено в дію Накази:
- Про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної небезпеки, Наказ 
№37 від 05.010.2017р.;



- Про призначення відповідальних осіб за видачу нарядів-допусків, Наказ №22 від 
09.07.2018р.;
- Про створення комісії про проведенню періодичних випробувань драбин та стрем'янок під 
час їх експлуатації,Наказ №37 від 05.10.2017р.;
- Про призначення відповідальних осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань з 
охорони праціНаказ №48-1 від 05.07.2018р.;
- Про призначення відповідальних осіб за нагляд, утримання та безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами, Наказ №43-7 від 09.08.2016р.;
- Призначення відповідальних за безпечне проведення робіт з вантажопідіймальними 
кранами, Додаток №1 до Наказу №43-7 від 09.08.2016р.;
- Про призначення особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства підприємства: головного енергетика - Затерка Д.Ю, згідно Наказу №9 
від 10.02.2016р.; (посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 2289-73-14 допущений до роботи 
в електроустановках до і вище 1000В V гр. з електробезпеки від 12.05.18р.);
(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1859-65-16 , протокол №65 від 03.06.16р., пройшов 
та виявив потрібні знання: “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”).

Затверджено та ведено в дію по відділу головного енергетика нормативно-правова 
документація, а саме;

-  перелік журналів по відділу головного енергетика, Наказ №1/7 від 26.01.2017р.;
-  план-графіку проведення навчання електротехнічного персоналу на 2019р., Наказ 

№1-01 від 09.01.2019р.;
-  проведення протиаварійних тренувань електротехнічного персоналу на 2019р., Наказ 

№1/4 від 23.01.2017р.
-  Про затвердження”Положення про- енергетичну службу”, Наказ №18/3 від 

02.03.2017р.;
-  Про затвердження переліку професій які повинні мати II гр., з електробезпеки, Наказ 

№1/6 від 26.01.2017р.
-  перелік робіт, що виконуються за нарядом в електроустановках ПС і КЛ понад 1000В, 

від Наказ № 1/5 від 21.01.2017р.;
-  перелік нормативної документації яка використовується по відділу головного 

енергетика, Наказ №1/8 від 24.01.2017р.;
-  список осіб відповідальних за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках до 

і понад 1000В по ПП «Патар» Наказ № 1/15 від 01.04.2019р.;
-  список електротехнічних працівників виробничої бази ПП “Патар” станом на 

01.04.2019р, Наказ №1/16 від 01.04.2019р.;
-  річний план технічного обслуговування і ремонту енергетичного обладнання на 

2019р. по ПП “Патар”, Наказ№ 1/11 від 04.01.2019р.;
-  перелік засобів вимірювальної техніки для визначення стану електрообладнання, 

інструменту та пристроїв для проведення технічного обслуговування, ремонту 
обладнання на ПП”Патар”, Наказ №1/12 від 04.01.2019р.;

Затверджено список працівників оперативно-ремонтного персоналу ПП”Патар”, яким 
надається право на проведення оперативних перемикань в електроустановках 10-1 ЮкВ та 
оперативних переговорів з диспетчером Прат “Рівнеобленерго” - Погоджено Управлінням 
Держпраці у Рівненській області головним державним інспектором Матко В.В., від 
28 грудня 2018р.

Затверджено перелік засобів захисту по безпечній експлуатації електроустановок до і 
понад 1000В на ПП”Патар”, від 01.09.2016р., які пройшли випробування електрозахисних 
засобів, в електротехнічній лабораторії ПП АСП “Інформ Сервіс Експрес” Свідоцтво про 
атестацію №РТ 0016/2015 чинне до 31.12.2019р., а саме:



1. Штанга ізолююча ШЗ-110 — 3 одиниці — дійсне до 13.06.2019р. Реєстр.№782;
2. Вказівник напруги Єкивольта — 1 одиниця — дійсне до 13.06.2019р. Реєстр №781;
3. Бот діалектричний — 3 одиниці — дійсне до 13.06.2020р.; Реєстр №780;
4. Рукавичка діалектрична — 10 одиниць — дійсні до 13.12.2019р. Реєстр №779;
5. Коврик діалектричний — 5 одиниць — дійсні до 13.12.2019р. Реєстр. №778

- Призначена відповідальна особа за технічний стан навантажувачів та відповідальні особи 
за обслуговування та ремонт навантажувачів, Наказ №2 від 04.01.2019р.;
Відповідальна особа за техічний стан навантажувачів механік автоколони- Кісельов С.В. 

(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 4776-336-16 протокол №336 від 05.12.16р., 
пройшов та виявив потрібні знання: “Правил охорони праці на автомобільному транспорті’', 
“Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристоями”).

(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1299-41-19 протокол №41 від 27.03.19р., 
пройшов навчання і виявив потрібні знання ’’Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів”, “Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”).

Відповідальні за обслуговування та ремонт навантажувачів призначено: водіїв
навантажувача — Ясінського Р.М., Пасічника М.Г.; (посвідчення ПП”Патар” №18-03 від 
18.03.2019р., пройшли спеціальне навчання та перевірку знань інструкцій з охорони праці).

Присвоєно водіям навантажувача : Ясінському Р.М., Пасічнику М.Е - ІІгр. 
з електробезпеки( протокол перевірки знань з електробезпеки № 03/08 від 03.08.2018р.);

Розроблена та заверджена Наказом №17 від 01.09.2017р., Технологічна карта на 
проведення ремонту технологічних транспортних засобів.

- Закріплені працівники за технологічним транспортом: автонавантажувач самохідний 
модель Svetruck 1260-28, ідентифікаційний №8051000, державний номерний знак 
№ Т00699 ВК ; навантажувач самохідний Mitsubishi FD30-K, ідентифікаційний №45724, 

державний номерний знак № Т00698 ВК; вилковий навантажувач газовий Linde Н30Т-03, 
ідентифікаційний №Н2Х351К07897, державний номерний знак № Т00880ВК , Наказ №21 
від 04.03.2018р.:
Ясінського Романа Миколайовича — водія навантажувача 4- го розряду;
Пасічника Миколу Григоровича — водія навантажувача 4-го розряду;

Водії навантажувача, пройшли медогляди відповідно до затвердженого списку 
працівників, які підлягають періодичному медичному огляду у 2018році.
В наявності є експлуатаційна та технологічна документація на виконання даних видів робіт 
підвищеної небезпеки.
Працівники забезпечені засобами захисту 313, згідно затверджених директором 
підприємства норм видачі.
Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно- правовими актами з питань


