
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАТАР»
Місцезнаходження юридичної особи : ЗЗООО, м. Рівне, вул. Млинівська, 23Б
Місце її державної 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 експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, а саме:

Ковальсько-пресове устатковання
прес гідравлічний ОКС 167ЇМ, зав.№ 46948, 1982року випуску, 

країна виробник: СРСР;
Кількість робочих місць -1, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 

травм.
Технологічні транспортні засоби

-  бульдозер, марка ДЗ-42, реєстраційний №1974РД, заводський №127248, 
двигун №18-16877, 1988року випуску, країна виробник: СРСР;

-  навантажувач, марка TEREX FUCHS MHL-350, реєстраційний №45440ВК, 
заводський №3501100225, двигун №U646667C, 1997року випуску,

країна виробник Німеччина;

mailto:mail@patar.com


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 01.09.2016р., посадові інструкції;
• згідно наказу № 10 від 10.03.2016р., 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 обліку та зберігання 
засобів індивідуального захисту.

Роботи під час експлуатації технологічних транспортних засобів та преса 
гідравлічного виконуються на основі інструкцій з охорони праці:

- Інструкції № 50 з охорони праці під час виконання робіт ручним інструментом;
- Інструкції №121 з охорони праці для оператора спеціальної самохідної транспортної 

машини (FUCHS MHL350);
- Інструкції №27 з охорони праці при вантажно-розвантажувальних, транспортних і 

підсобних роботах;
- Інструкції №61 з охорони праці при виконанні шиномонтажних робіт;
- Інструкції №129 з охорони праці при роботі на бульдозері;
- Інструкція №57 з охорони праці при роботі на пресах;

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 
ЕТЦ» № 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 ЕТЦ» № 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”).

(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 2323-149-19 протокол №149 від 03.06.2019р., 
пройшов навчання і виявив потрібні знання ’’Правил охорони праці під час ковальсько- 
пресових 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”).

(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 2322-149-19 протокол №149 від 03.06.2019р., 
пройшов навчання і виявив потрібні знання ’’Правил охорони праці під час ковальсько- 
пресових 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”).

(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 2324-149-19 протокол №149 від 03.06.2019р., 
пройшов навчання і виявив потрібні знання ’’Правил охорони праці під час ковальсько- 
пресових робіт”),.

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 призначення відповідальних осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань з 

охорони праці Наказ №48-1 від 05.07.2018р.;
Призначена відповідальна особа за технічний стан бульдозера марки ДЗ-42, 

реєстраційний №1974РД та відповідальні особи за обслуговування та ремонт бульдозера, 
Наказ №8 від 04.02.2014р.;
- Призначена відповідальна особа за технічний стан навантажувачів та відповідальні особи 

за обслуговування та ремонт навантажувача, Наказ №2 від 04.01.2019р.;

Відповідальна особа за техічний стан навантажувача TEREX FUCHS MHL-350 та 
бульдозера марки ДЗ-42 - 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 навантажувача TEREX FUCHS MHL-350, 
призначено: оператору спеціальної самохідної машини — Сермяга В.В; (посвідчення
ШТ’Патар” №0804-2/19 від 08.04.2019р., пройшли спеціальне навчання та перевірку знань 
інструкцій з охорони праці).

Відповідальний за обслуговування та ремонт бульдозера ДЗ-42, призначено: машиніста 
бульдозера — Марчука В.В.; (посвідчення ШТ’Патар” №0804-6/19 від 08.04.2019р., 
пройшов спеціальне навчання та перевірку знань інструкцій з охорони праці).

Присвоєно оператору спеціальної самохідної машини: Сермяга В.В., та машиністу 
бульдозера: Марчук В.В.; - ІІгр.,з електробезпеки ( протокол перевірки знань з 
електробезпеки № 08/04 від 08.04.2019р.);



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

Закріплені працівники за технологічним транспортом:
Сермяга В.В. — оператор спеціальної самохідної машини;

Марчук В.В. — машиніста бульдозера;
Оператор та машиніст технологічних транспортних засобів, пройшли медогляди 

відповідно до затвердженого списку працівників, які підлягають періодичному медичному 
огляду у 2018році.

- Відповідальним за безпечною експлуатацію преса гідравлічного(де періодично 
виконуються роботи по випробовуванню виробів на міцність), Наказом №22 від 
22.11.2018р., призначено: механіка - Огородніка О.М., та закріплений працівник: Опанасюк 
М.В., при виконанні робіт на пресі.
Працівники забезпечені спецодягом та засобами захисту (313), згідно затверджених 
директором підприємства норм видачі.
Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно- правовими актами з питань 
охорони праці.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі___________________________________

ії недостовірних даних попереджений.

20__р. N Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО
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