
І Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця-

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

КоО 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:
Страхування не проводилось, тому що на ПП «ПАТАР» немає об'єктів підвищеної 
небезпеки (згідно додатку 1 Порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16.08.2002 № 1788).

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
Добровільний аудит 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 мащин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки;

mailto:mail@patar.com


-  Зварювальні роботи.
Кількість робочих місць -7, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм.

-  Ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, 
устаковання підвищеної небезпеки, а саме:

устаткоеання напругою понад 1000В( електричне устаткованая електричних 
станцій та мереж, технологічне електрообладнання), в складі:

-  трансформатор силовий ТМ-4000/35-У1, зав.№ 146457, 1991 року випуску, 
СРСР— 1шт;

- трансформатор силовий ТМ-630/10, зав. №б/н, 1991р.в., СРСР - 1шт.;
- трансформатор силовий ТТІІ-АІ-630/10, зав.№77512, 1979р.в., СРСР -1шт;
- трансформатор ТТи-А1-200/10, зав.№65182,1969р.в., СРСР -1шт;
- трансформатор пічний ЗОМП-2000/10-72УЗ, зав.№1064169, 1975р.в., СРСР- 
1шт.;

- трансформатор пічний ЗОМП-1000/10, зав.№231127, 1981р.в., СРСР- 1шт.;
- трансформатор пічний ЗТМПК-1000/10, зав.№1106666, 1977р.в., СРСР- 
1шт.;

- трансформатор пічний ОО 1150, зав.№70242, 1990р.в., Німеччина- 1шт.;
- трансформатор пічний ЗНОМ35, рік випуску 2006, Україна- 3шт.;
- трансформатор струму ТФЗМ,-35, рік випуску 1988, СРСР-2шт.;
- трансформатор струму С824с, рік випуску 1991, Бельгія-Зшт.;
- трансформатор струму НТМИ -10/0,01, рік випуску 1988, СРСР-Ішт.;
- комірки КРУ серії КРУ 2-103, рік випуску 1981, СРСР-5шт.;
- комірки КРУ серії КУ-10 20УЗ, рік випуску 1996, Україна-7шт.;
- комірки КРУ серії ВВВ-10/400, рік випуску 1982, СРСР-2шт.;
- комірки КРУ серії КСО -285-10/400, рік випуску 1990, СРСР-Ішт.;
- комірки КРУ серії ВПН-16-630А, рік випуску 1981, СРСР-4шт.;
- комірка вхідна 0,4кВ типу АРН-5 0А, рік випуску 1991, Бельгія- 1шт.;
- комірка вхідна 0,4кВ типу Р-250А, рік випуску 1990, СРСР-Ішт.;
- комірка вхідна 0,4кВ типу А37, рік випуску 1990, СРСР-Ішт.;
- комірка вхідна 0,4кВ типу Щ094УЗ, рік випуску 1990, СРСР-Ішт.;
- комірка вхідна 0,4кВ, рік випуску 1990, СРСР-12шт.;
- роз'єднувач 35кВ, серії РД-35/1000, рік випуеку 1987, СРСР-Ішт.;
- роз'єднувач ІОкВ, серії РВ-10/600, рік випуску 1990, СРСР-Ішт.;
- роз'єднувач 1 ОкВ, серії РВ-10/400, рік випуску 1991, Бельгія-1 шт.;
- масляний вимикач 35кВ, типу С-35-М-630, рік випуску 1980, СРСР-Ішт.;
- масляний вимикач ІОкВ, типу ОУ8-В15, рік випуску1991, Бельгія-Ішт.;
- комплект конденсаторних батарей 1,2кВ типу КСЗК-1,2-150УЗ, рік випуску 
1981,СРСР-56шт.;

- комплект конденсаторних батарей 0,5кВ типу КС2-0,5-36-2УЗ, рік випуску 
1981, СРСР-48ШТ.;

- спуски 35кВ від опори №4 з відпайками до лінійного порталу 35кВ-1ш;
- кабельні лінії 0,4кВ-11шт.;
- розподільчі пристрої ІОкВ-7шт.;
- кабельні лінії 0,4кВ -110шт.;
- розподільчі пристрої 0,4кВ-31 шт.;



І

Повітряна лінія електропередавання ПО кВ, заводський №0001, країна 
виробник -  Україна.

Трансформатор силовий ТДН 1600 кВА 110/10 кВ, заводський №19179, рік 
виготовлення 1999, країна виробник -  Росія;
Масляний вимикач ВМТ-110Б 25/1250УХЛ1, заводський №7488, , рік 
виготовлення 1992, країна виробник -  Росія;
Роз’єднувач РНДЗ-2-110 1630, заводський №0147, , рік виготовлення 2014, 
країна виробник -  Україна;
Трансформатор струму ТФЗМ-123 П-ІУ1, заводський №00091, рік
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор струму ТОЛ-10, зав. №4940, 1991р.в., СРСР - 1шт.; 
Трансформатор струму ТФЗМ-123 ІТІУ1, заводський №00092, рік
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор струму ТФЗМ-123 ІІ-ІУ1, заводський №00093, рік
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор напруги НКФ-123 IIУ 1, заводський №00104, рік виготовлення 
2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор напруги НКФ-123 II У1, заводський №00105, рік
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор напруги НКФ-123 IIУ 1, заводський №00106, рік виготовлення 
2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор типу ТСКС-40/145/10-УЗ, заводський №100479040, рік 
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор напруги ЗНОЛ-10, заводський №00386, рік виготовлення 2017, 
країна виробник -  Україна;
Трансформатор напруги ЗНОЛ-10, заводський №00387, рік виготовлення 2017, 
країна виробник -  Україна;
Трансформатор напруги ЗНОЛ-10, заводський №00388, рік виготовлення 2017, 
країна виробник -  Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94269, рік виготовлення 1997, країна 
виробник -  Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94241, рік виготовлення 1997, країна 
виробник -  Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94245, рік виготовлення 1997, країна 
виробник -  Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94249, рік виготовлення 1997, країна 
виробник -  Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94262, рік виготовлення 1997, країна 
виробник — Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94261, рік виготовлення 1997, країна 
виробник -  Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94264, рік виготовлення 1997, країна 
виробник — Україна;
Кабельна лінія електропередавання 10 кВ ААШВ 3*120, інвентарний №001, 
рік виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;



- Кабельна лінія електропередавання 10 кВ ААШВ 3*70, інвентарний №002, рік 
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;

- Кабельна лінія електропередавання 10 кВ ААШВ 3*50, інвентарний №003, рік 
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;

Кількість робочих місць -16, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм.

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт вантажопідіймальних 
кранів та машин, а саме:

крани автомобільні КС-4561А, вантажопідіймальністю 16,0т., Камишинський 
крановий завод,СРСР, 1983р.в.;

крани мостові електричні, вантажопідіймальністю 10,0т., Снігурівський РМЗ, 
Україна, 1986 р.в.;

- крани мостові однобалочні опорні електричні, керовані з підлоги,
вантажопідіймальністю 2,0т.; 4,0т., завод виготовлювач “А8ЕА”,“АВВ”, Швеція, 
1969, 1977р.в.;

- крани мостові однобалочні підвісні електричні, керовані з підлоги,
вантажопідіймальністю 2,0т.; 4,0т., завод виготовлювач “А8ЕА”,“АВВ”, Швеція, 
1969, 1977р.в.;

крани мостові однобалочні підвісні електричні, керовані з підлоги,
вантажопідіймальністю 2,0т.; 3,2т., завод виготовлювач Забайкальський завод 
ПТО, СРСР, 1982, 1993р.в.;

крани мостові однобалочні опорні електричні, керовані з підлоги,
вантажопідіймальністю 2,0т.; 3,2т., завод виготовлювач Забайкальський завод 
ПТО, СРСР, 1982, 1993р.в.;

крани козлові двохконсольні, електричні, керовані з підлоги, 
вантажопідіймальністю 5,0т., завод №5 Главтоннельметрострой, СРСР, 1964р.в.;

- крани мостові однобалочні підвісні електричні, керовані з підлоги,
вантажопідіймальністю 2,0т.; 3,2т., Калуський завод комунального устаткування, 
Україна, 1982, 1993р.в.;

- крани мостові однобалочні опорні електричні, керовані з підлоги,
вантажопідіймальністю 2,0т.; 3,2т., Калуський завод комунального устаткування, 
Україна, 1982, 1993р.в.;

- крани мостові однобалочні опорні електричні, керовані з підлоги,
вантажопідіймальністю 2,0т.; 3,2т., Перевальський завод ПТО, Україна, 1967, 
1993р.в.;

- крани мостові однобалочні підвісні опорні електричні, керовані з підлоги, 
вантажопідіймальністю 2,0т.; 3,2т., Перевальський завод ПТО, Україна, 1967, 
1993р.в.;

- крани козлові двохконсольні ККТ-3,2-12,5-7,1, з електроталем, керовані з підлоги, 
вантажопідіймальністю 3,2т.,Полтавський ДМЗ, Україна, 1980р.в.;



k
- крани мостові однобалочні опорні електричні, керовані з підлоги,
вантажопідіймальністю 0,5т., Ульяновський машинобудівний завод ім. 
Володарського, СРСР, 1981 р.в.;

- крани мостові однобалочні опорні електричні, керовані з підлоги,
вантажопідіймальністю 2,0т., Управління механізації тресту Мостобуд-2,СРСР, 
1982 р.в.;

крани мостові однобалочні опорні електричні, керовані з підлоги,
вантажопідіймальністю 2,0т.,3.2т., Урюпінський завод ПТО,СРСР, 1982, 1993 р.в.;

- крани мостові однобалочні підвісні електричні, керовані з підлоги, Урюпінський 
завод ПТО,СРСР, вантажопідіймальністю 2,0т.,3.2т., 1982, 1993 р.в.;

- талі та тельфери, серії Т, МТ,ВТ, ВМТ, вантажопідіймальністю 0,5-5,0т.; завод 
виготовлювач PODEM GABRAVO, Болгарія, 1964-1998 р.в.;

- талі та тельфери, моделі Т, вантажопідіймальністю 0,5-5,0т.; барнаульський завод 
ПТО, СРСР;000”ТД”Алтайталь”, Росія, 1964-1998р.в.;

- талі та тельфери, моделі SH, вантажопідіймальністю 0,5-5,0т.;завод виготовлювач 
“Gutman”, Німеччина, 1969-1998р.в.;

- талі та тельфери, моделі S, вантажопідіймальністю 0,5-5,0т.; завод вигото влювач 
“ASEA”, “АВВ”, Швеція, 1969, 1997 р.в.;

Кількість робочих місць -30, в тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм.

-  Налагодження, т е̂монт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки, а саме:

технологічного устатковання металургійного, ливарного виробництва, в
складі:

-  формувальної лінії тип “MALCUS” -(зав.№б/н, керівництво по 
експлуатації — технічний паспорт “MALCUS”, завод виготовлювач — 
HYBE Maskin АВ, Швеція, рік випуску -1987), в складі:

- струшувально-формувальної машини з додатковим пресуванням марки 
MALCUS, тип SPL- 500S ( зав.№б/н, завод виготов.- HYBE Maskin АВ, Швеція, рік 
випуску-1987) - 1 од.;

- струшувально-формувальної машини з додатковим пресуванням марки 
MALCUS, тип SPO- 500S ( зав.№б/н, завод виготов.- HYBE Maskin АВ, Швеція, рік 
випуску -1987) - 1 од.;

струшувально-формувальної машини з додатковим пресуванням марки 
MALCUS, тип SPO- 400 ( зав.№б/н, завод виготов.- HYBE Maskin АВ, Швеція, рік 
випуску -1987) - 1 од.;

- стрічкових конвеєрів (зав.№б/н, завод виготовлювач - HYBE Maskin АВ,
Швеція, рік випуску-1987) — 7 од.;
- бункерів накопичення формувальної суміші( зав.№б/н, завод виготовлювач - 
HYBE Maskin АВ, Швеція, рік випуску -1987) — 5 од.;



- вибивної решітки марки НУВЕ Мазкій АВ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - 
НУВЕ Мазкій АВ, Швеція, рік випуску -1987) — 1 од.;
- роликового конвеєра ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ Мазкіп АВ, 
Швеція, рік випуск 1987) — 1 од.;
- пластинчастого конвеєра ( зав.№б/н, завод виготовлювач- НУВЕ Мазкіп АВ, 
Швеція, рік випуску 1987) — 1 од.;
- магнітовідділювача ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ Мазкіп АВ, Швеція, 
ріквицуску 1987) -— 1 од.;
- набір опок марки НУВЕ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ Мазкіп АВ, 
Швеція, рік випуску 1984) — ЗО од.;

-  формувальної лінії для виробництва піщано-глинистих форм тип 
“НУВЕ” - ( зав.№ 556474-2806, керівництво по експлуатації — технічний 
паспорт “НУВЕ”, завод виготлювач - НУВЕ Мазкіп АВ, Швеція, рік 
випуску 1984), в складі:

- формувальної машини марки НУВЕ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ 
Мазкіп АВ, Швеція, рік випуску 1984) -  Іод.;
- спаровщика марки НУВЕ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ Мазкіп АВ, 
Швеція, рік випуску 1984) -  1 од.;
- розпаровщика марки НУВЕ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ Мазкіп 
АВ, Швеція, рік випуску 1984) -  1 од.;
- кантувача марки НУВЕ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ 
Швеція, рік випуску 1984) — 2 од.;
- набір опок марки НУВЕ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ 
Швеція, рік випуску 1984) - 70 од.;
- ліфтів марки НУВЕ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ 
Швеція, рік випуску 1984) — 2 од.;
- міксерів приготування суміші марки НУВЕ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - 
НУВЕ Мазкіп АВ, Швеція, рік випуску 1984) — 1 од.;
- полігональтого сита марки НУВЕ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ 

Мазкіп АВ, Швеція, рік випуску 1984) -  1 од.;
- охолоджувача марки НУВЕ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ Мазкіп АВ, 
Швеція, рік випуску 1984) -  1 од.;
- аератор-розпушувач марки НУВЕ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ
Мазкіп АВ, Швеція, рік випуску 1984) — 1 од.;
- норій марки НУВЕ ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ Мазкіп АВ, 
Швеція, рік випуску 1984) -  2 од.;
- стрічкових конвеєрів ( зав.№б/н, завод втготовлювач - НУВЕ Мазкіп АВ,
Швеція, рік вицуску 1984) -  15 од.;
- бункерів накопичення формувальної суміші ( зав.№б/н, завод виготовлювач -
НУВЕ Мазкіп АВ, Швеція, рік випуску 1984) — 5 од.;
- вибивної решітки марки НУВЕ Мазкіп АВ( зав.№б/н, завод виготовлювач -
НУВЕ Мазкіп АВ, Швеція, рік випуску 1984) — 1 од.;
- роликових конвеєрів ( зав. №б/н, завод виготовлювач - НУВЕ Мазкіп АВ,
Швеція, рік випуску 1984) — 12 од.;
- пластинчастого конвеєра ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ Мазкіп АВ,
Швеція, рік випуску 1984) — 1 од.;

Мазкіп АВ, 

Мазкіп АВ, 

Мазкіп АВ,



- магнітовідділювача ( зав.№б/н, завод виготовлювач - НУВЕ Мазкій АВ,
Швеція, рік випуску 1984)— 1 од.;

- автоматична формувальна лінія Н\¥8-8ШТО(зав.№б/н, керівництво 
по експлуатації технічний паспорт ”HWS-SINTO”, 1995 року виготовлення, країна 
виробник -  Німеччина), в складі;

- формувальної машини “ЕЕА-8В7”(заводський №б/н, 1995 року виготовлення, 
країна виробник — Німеччина) — 1 од.;

- розпаровщик опок із вибивною решіткою та вібропередавачем суміші 
(заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна виробник — Німеччина)
— 1 од.;

- кантувача (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна виробник — 
Німеччина) — 1 од.;

- конвеєр передачі опок(заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 
виробник — Німеччина) — 1 од.;

- зворотній кантовач (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна виробник
— Німеччина) — 1 од.;

- поперечні приводні передавальні візки формувальної лінії (заводський №б/н, 
1995 року виготовлення, країна виробник — Німеччина) — 2 од.;

- поперечні приводні візки лініі охолодження (заводський №б/н, 1995 року 
виготовлення, країна виробник — Німеччина) — 33 од.;

- передавальні безприводні візки лінії охолодження (заводський №б/н, 1995 року 
виготовлення, країна виробник — Німеччина) — 7 од.;

-бігуни марки Webac(зaв.JV  ̂Е750 , країна виробник — Німеччина рік 
виготовлення - 1995) -2од.
- норія подачі відпрацьованої суміші (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, 

країна виробник — Німеччина) — 1 од.;
- норія подачі готової суміші (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 

виробник — Німеччина) — 1 од.;
- охолоджувач суміші марки 8ітепз (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, 

країна виробник — Німеччина) — 1 од.;
подрібнювач суміші (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 

виробник — Німеччина) — 1 од.;
- вібропередавач (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 

виробник — Німеччина) — 1 од.;
- система стрічкових конвеєрів (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 

виробник — Німеччина) — 1 од.;
- дробометна установка (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 

виробник — Німеччина) — 1 од.;
- стрижневий автомат (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 

виробник — Німеччина) — 1 од.;
сушка піска (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна виробник — 

Німеччина) — 1 од.;
- система подачі суміші марки ЕЕАМРЕ 8МТ-5.5(заводський №б/н, 1995 року 
виготовлення, країна виробник — Німеччина) — 1 од.;



- індукційної тигельної плавильної електропечі тип «VIP Power Тгак. 750 Kw» - 
зав.№ 13341/1732, керівництво по експлуатації — технічний паспорт «VIP Power 
Тгак. 750 Kw», завод виготовлювач — Inductotherm, Англія, рік випуску — 1990);

-  індукційна двотигельна плавильна електропіч, модель «2х CKL 4000», 
зав.№3308293, завод виготовлювач — 5М INDUCTION SYSTEMS, Туреччина, рік 
випуску— 2008-Іод.;

-  індукційна тигельна плавильна електропіч, модель «ІSNG5/1000/50», зав.№
В3085, завод виготовлювач — Brown Boveri Company (BBC), Швейцарія, рік 
випуску 1980 (комплектації -2012) — 1 од.;

-  індукційна тигельна плавильна електропіч, модель «JSNG5/1000/50», зав. 
№НП-322332, завод виготовлювач — Brown Boveri Company (BBC), Швейцарія, рік 
випуску 1980(комплектації -2012) — Іод.;

-  піч тигельна полум'яного типу, модель «СЕЕТ-0,1», зав.№0247, завод 
виготовлювач- НуЬе, Швеція, рік випуску -2006 — Іод.;

-  піч плавлення кольорових металів, модель «САТ-0.25», зав.№01456, завод 
виготовлювач - НуЬе, Швеція, рік випуску -2005 — Іод.;

-  ковпі конічний розпивочний, модель «0.6т.», 
виготовлювач -HYBE, Швеція, рік випуску -2004- Іод.;

-  ковпі конічний розпивочний, модель «0.6т.» 
виготовлювач -HYBE, Швеція, рік випуску -2004- Іод.;

-  КОВПІ чайниковий розпивочний, модель «0.4т.», зав. №Н-11231, завод 
виготовлювач -HYBE, Швеція, рік випуску -2004- Іод.;

-  КОВНІ конічний розпивочний, модель «0.16т.», зав. №Н-11237, завод 
виготовлювач -HYBE, Швеція, рік випуску -1999- Іод.;

-  дробометна установка барабанного типу, модель «WST-28-200», 
зав.№0101/4042, завод виготовлювач - HYBE, Норвегія, рік випуску -1986- Іод.;

-  дробометна установка з підвісним монорельсом, модель «ІЗЕ/VII-S», 
зав.№91327002, завод виготовлювач - HYBE, Норвегія, рік випуску -1995- Іод.;

-  дробометна камера, модель «WK-122E», зав.№3015, завод виготовлювач - 
HYBE, Норвегія, рік випуску -1974- Іод.;

-  камера очисна дробометна періодичної дії універсальна, модель «42834», 
зав.№517, завод виготовлювач — Завод ливарного обладнання Амурлітмапі, СРСР, 
рік випуску -1987- Іод.;

-  дробомет конвеєрний періодичної дії, модель «42246», зав.№373, завод 
виготовлювач Завод ливарного обладнання Амурлітмапі, СРСР, рік випуску -1987-
ІОД.;
Кількість робочих місць -40, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм.

зав. №Н-7197, завод 

зав. №Н-126, завод

-  Вироблення розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих 
труб і феросплавів;
Кількість робочих місць - 10, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм.

-  Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 
частин.



Кількість робочих місць -7, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм.

-  Газополум 'пні роботи.
Кількість робочих місць -5, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм.

Експлутувати машини, механізми, устаткований підвищеної небезпеки, а саме:

-  устаткоеання напругою понад 1000В( електричне устаткоеання 
електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання)
в складі:

- трансформатор силовий ТМ-4000/35-У1, зав.№ 146457, 1991 року випуску, 
СРСР — 1шт;
- трансформатор силовий ТМ-630/10, зав. №б/н, 1991р.в., СРСР - 1шт.;
- трансформатор силовий TTU-A1-630/10, зав.№77512, 1979р.в., СРСР -1шт;
- трансформатор TTU-A1-200/10, зав.№65182, 1969р.в., СРСР -1шт;
- трансформатор пічний ЗОМП-2000/10-72УЗ, зав.№1064169, 1975р.в., СРСР- 
1шт.;

- трансформатор пічний ЗОМП-1000/10, зав.№231127, 1981р.в., СРСР- 1шт.;
- трансформатор пічний ЗТМПК-1000/10, зав.]\Ь1106666, 1977р.в., СРСР- 
1шт.;

- трансформатор пічний DO 1150, зав.№70242, 1990р.в., Німеччина- 1шт.;
- трансформатор пічний ЗНОМ35, рік випуску 2006, Україна- 3шт.;
- трансформатор струму ТФЗМ,-35, рік випуску 1988, СРСР-2шт.;
- трансформатор струму GS24c, рік випуску 1991, Бельгія-Зшт.;
- трансформатор стр)шу НТМИ -10/0,01, рік випуску 1988, СРСР-1 шт.;
- комірки КРУ серії КРУ 2-103, рік випуску 1981, СРСР-5шт.;
- комірки КРУ серії КУ-10 20УЗ, рік випуску 1996, Україна-7шт.;
- комірки КРУ серії ВВВ-10/400, рік випуску 1982, СРСР-2шт.;
- комірки КРУ серії КСО -285-10/400, рік випуску 1990, СРСР-Ішт.;
- комірки КРУ серії ВПН-16-63 ОА, рік випуску 1981, СРСР-4шт. ;
- комірка вхідна 0,4кВ типу APU-50A, рік випуску 1991, Бельгія-Ішт.;
- комірка вхідна 0,4кВ типу Р-250А, рік випуску 1990, СРСР-Ішт.;
- комірка вхідна 0,4кВ типу A37, рік випуску 1990, СРСР-Ішт.;
- комірка вхідна 0,4кВ типу Щ094УЗ, рік випуску 1990, СРСР-1 шт.;
- комірка вхідна 0,4кВ, рік випуску 1990, СРСР-12шт.;
- роз'єднувач 35кВ, серії РД-35/1000, рік випуску 1987, СРСР-Ішт.;
- роз'єднувач ЮкВ, серії РВ-10/600, рік випуску 1990, СРСР-Ішт.;
- роз'єднувач ІОкВ, серії РВ-10/400, рік випуску 1991, Бельгія-Ішт.;
- масляний вимикач 35кВ, типу С-35-М-630, рік випуску 1980, СРСР-Ішт.;
- масляний вимикач ІОкВ, типу OVS-B15, рік випуску1991, Бельгія-Ішт.;
- комплект конденсаторних батарей 1,2кВ типу КСЗК-1,2-150УЗ, рік випуску 
1981,СРСР-56шт.;

- комплект конденсаторних батарей 0,5кВ типу КС2-0,5-36-2УЗ, рік випуску 
1981, СРСР-48ШТ.;

- спуски 35кВ від опори №4 з відпайками до лінійного порталу 35кВ-1ш;



кабельні лінії 0,4кВ-11шт.; 
розподільчі пристрої 10кВ-7шт.; 
кабельні лінії 0,4кВ -110шт.; 
розподільчі пристрої 0,4кВ-31шт.;

Повітряна лінія електропередавання ПО кВ, заводський №0001, країна 
виробник -  Україна.

Трансформатор силовий ТДН 1600 кВА 110/10 кВ, заводський №19179, рік 
виготовлення 1999, країна виробник Росія;
Масляний вимикач ВМТ-110Б 25/1250УХЛ1, заводський №7488, , рік 
виготовлення 1992, країна виробник — Росія;
Роз’єднувач РНДЗ-2-110 1630, заводський №0147, , рік виготовлення 2014, 
країна виробник -  Україна;
Трансформатор струму ТФЗМ-123 ІІ-ІУ1, заводський №00091, рік
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор струму ТОЛ-10, зав. №4940, 1991р.в., СРСР - 1шт.; 
Трансформатор струму ТФЗМ-123 ІІ-ІУ1, заводський №00092, рік
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор струму ТФЗМ-123 ІІ-ІУ1, заводський №00093, рік
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор напруги НКФ-123 IIУ1, заводський №00104, рік виготовлення 
2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор напруги НКФ-123 П У1, заводський №00105, рік
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор напруги НКФ-123 IIУ1, заводський №00106, рік виготовлення 
2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор типу ТСКС-40/145/10-УЗ, заводський №100479040, рік 
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;
Трансформатор напруги ЗНОЛ-10, заводський №00386, рік виготовлення 2017, 
країна виробник -  Україна;
Трансформатор напруги ЗНОЛ-10, заводський №00387, рік виготовлення 2017, 
країна виробник -  Україна;
Трансформатор напруги ЗНОЛ-10, заводський №00388, рік виготовлення 2017, 
країна виробник -- Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94269, рік виготовлення 1997, країна 
виробник -  Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94241, рік виготовлення 1997, країна 
виробник -  Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94245, рік виготовлення 1997, країна 
виробник -  Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94249, рік виготовлення 1997, країна 
виробник -  Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94262, рік виготовлення 1997, країна 
виробник -- Україна;
Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94261, рік виготовлення 1997, країна 
виробник -  Україна;



- Комірка ІОкВ КМ1Ф К, заводський № 94264, рік виготовлення 1997, країна 
виробник -  Україна;

- Кабельна лінія електропередавання 10 кВ ААШВ 3*120, інвентарний №001, 
рік виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;

- Кабельна лінія електропередавання 10 кВ ААШВ 3*70, інвентарний №002, рік 
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;

- Кабельна лінія електропередавання 10 кВ ААШВ 3*50, інвентарний №003, рік 
виготовлення 2017, країна виробник -  Україна;

Кількість робочих місць -16, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм.

-  технологічне устаткування металургійного, ливарного виробництва, в 
складі:

-  автоматична формувальна лінія Н\¥8-8ШТО(зав.№б/н, керівництво по 
експлуатації технічний паспорт ”Н'\У8-8ЕЧТО”, 1995 року виготовлення, країна 
виробник -  Німеччина), в складі;
- формувальної машини “ЕРА-8В7”(заводський №б/н, 1995 року виготовлення, 

країна виробник — Німеччина) — 1 од.;
- розпаровщик опок із вибивною решіткою та вібропередавачем суміші 

(заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна виробник — Німеччина)
-  1 од.;
- кантувача (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна виробник — 

Німеччина) — 1 од.;
- конвеєр передачі опок(заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 

виробник — Німеччина) — 1 од.;
- зворотній кантовач (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна виробник 

— Німеччина) — 1 од.;
- поперечні приводні передавальні візки формувальної лінії (заводський №б/н, 

1995 року виготовлення, країна виробник — Німеччина) — 2 од.;
- поперечні приводні візки лініі охолодження (заводський №б/н, 1995 року 

виготовлення, країна виробник — Німеччина) — З од.;
- передавальні безприводні візки лінії охолодження (заводський №б/н, 1995 року

виготовлення, країна виробник — Німеччина) — 7 од.;
- бігуни марки \¥еЬас(зав.№ Е750 , країна виробник — Німеччина 
рік виготовлення - 1995) -2од.
- норія подачі відпрацьованої суміші (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, 

країна виробник —- Німеччина) — 1 од.;
- норія подачі готової суміші (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 

виробник — Німеччина) — 1 од.;
- охолоджувач суміші марки Зітепз (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, 

країна виробник — Німеччина) —-1 од.;
подрібнювач суміші (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 

виробник — Німеччина) — 1 од.;
- вібропередавач (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна

виробник — Німеччина) — 1 од.;
- система стрічкових конвеєрів (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 

виробник — Німеччина) — 1 од.;



- дробометна установка (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 
виробник — Німеччина) — 1 од.;

- стрижневий автомат (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна 
виробник — Німеччина) — 1 од.;

сушка піска (заводський №б/н, 1995 року виготовлення, країна виробник — 
Німеччина) — 1 од.;
- система подачі суміші марки ЬЕАМРЕ 8МТ-5.5(заводський №б/н, 1995 року 
виготовлення, країна виробник — Німеччина) — 1 од.;

Кількість робочих місць -8, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм.

Кількість будівель і СПОРУД (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, 
дільниць, структурних підрозділів) на яких ІСНУЄ підвищенний ризик 
виникнення травм;

- Адміністративно-побутовий корпус з відділенням механічної обробки;

- Допоміжна будівля по забезпеченню роботи ливарного цеху;

- Переоенащення електромайстерні та майстерні електронавантажувачів під 
відділення механічної обробки №2 та №3 відповідно;

- Допоміжне технологічне відділення з реконструкцією відділення точного та 
кольорового литва;

- Механо-складальне відділення з прибудовою навісу;

- Добудова компресорної до виробничих будівель;

- Трансформаторна підстанція 110/10;

- Трансформаторна підстанція 35/10;

- Відділення точного та кольорового литва;

- Відділення великогабаритного литва;

- Шихтове відділення;

- Відкрита площадка по заготівлі та переробці металобрухту.

Приміщення розташовані на території ПП «ПАТАР» за адресою (33000, 
Рівненська обл., м. Рівне, вул.Млинівська, 23Б);

Проведено РЕТЩкваліфікаційний сертифікат експерта АЕ№000353 від 
31.05.2012р.) технічне обстеження будівель і споруд та видано: висновок



г

І
експертизи № 585.12.56-27.10 від 2012р., та технічний звіт про відповідність 
технічного стану будівлі вимогам безпечної та надійної експлуатації основних 
відповідальних будівельних конструкцій будівель виробничих приміщень по 
ливарній переробці;

Проведено Державним науково-дослідним та проектно-вишукувальним 
інститутом "НДІпроектреконструкція"(кваліфікаційний сертифікат експерта Серія 
АЕ №000760 від 19.09.2012р., свідоцтво від 27.10.2017р.) обстеження технічного 
стану будівель та видано технічні звіти у 2017році на експлуатаційну придатність 
будівлі електромайстерні, частини будівлі відділення точного та кольорового литва, 
будівлі гаража з профілакторієм, допоміжної будівлі по забезпеченню роботи 
ливарного виробництва, частини будівлі виробничих приміщень по ливарній 
переробці чорних та кольорових металів.

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 до медичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, та 
інших нормативно-правових актів з охорони праці посвідчення № 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 посвідчення № 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 № 12 від 27.05.2019 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 електрозахисних засобів; Журнал огляду елементів 
спеціальних страхувальних засобів; Журнал обліку та зберігання засобів 
індивідуального захисту; Журнал огляду елементів спеціальних страхувальних 
засобів; Журнал обліку та зберігання засобів індивідуального захисту; Журнал



огляду та випробування газозварювальної та газорізальної апаратури; Журнал 
обліку балонів із стисненим та зрідженим газом.

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

Інструкції №13 з охорони праці при роботі з ручним електрифікованим 
інструментом;
Інструкції №27 з охорони праці при вантажно-розвантажувальних, 
транспортних і підсобних роботах;
Інструкції № 49 з охорони праці для бетоняра;

- Інструкції № 50 з охорони праці під час виконання робіт ручним 
інструментом;

- Інструкції № 51 з охорони праці при виконанні робіт на електрообладнанні 
та електроустаткуванні до 1ОООВ у порядку поточної експлуатації спеціально 
закріпленим персоналом;

- Інструкції № 54 з охорони праці при виконанні робіт із застосуванням 
переносних драбин та стрем'янок;
Інструкції №55 з охорони праці для підсобного робітника.

- Інструкції № 69 з охорони праці при виконанні земляних робіт;
- Інструкції №70 з охорони праці під час виконання робіт на висоті з 

використання спеціальних страхувальних засобів;
- Інструкції № 77 з охорони праці для маляра;
- Інструкція №80 з охорони праці для монтажника сталевих і залізобетонних 

конструкцій;
- Інструкції №81 з охорони праці для покрівельника;
- Інструкції №89 з охорони праці для електромонтера при роботі по

обслуговуванню підстанцій 35-1 ІОкВ;
- 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;
- Інструкції №98 з охорони праці для електрогазозварника;
- Інструкції №95 з охорони праці з безпечної експлуатації, зберіганні і 

транспортуванні балонів;
Інструкції №115 з охорони праці при виконанні робіт по монтажу і 
демонтажу металевих(трубчатих) риштувань;
Інструкції № 116 для опоряджувальника будівельного;
Інструкції №117 з охорони праці під час виконання бетонних робіт; 
Інструкції №118 з охорони праці під час роботи на риштуваннях і засобах 

підмощування;
Інструкції №119 з охорони праці при демонтажі будівель і споруд;
Інструкції №130 з охорони праці для газорізальника;

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 до 
медичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки та інших 
нормативно-правових актів з охорони праці);

( посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1122-32/в-19 протокол №32/в від 
15.03.2019р., пройшов навчання і виявив потрібні знання посвідчення ДП 
«Рівненський ЕТЦ» “Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, 
«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках”, «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання яке працює 
під тиском»);

( посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1147-68-19 протокол №68 від 
15.03.2019р., пройшов навчання і виявив потрібні знання посвідчення «Правил 
охорони праці в металургійній промисловості», «Правил охорони праці в ливарному 
виробництві»);

(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1122-32/6-19 протокол №32/6 від 
11.03.2019р., пройшов навчання і виявив потрібні знання посвідчення ДБНА.3.2-2- 
2009» Система стандартів та безпеки праці». Охорони праці і промислова безпека в 
будівництві).

Членів комісії:
Інженер з охорони праці — Китенко Сергій Леонідович (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 до 
медичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки та інших 
нормативно-правових актів з охорони праці);

( посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1109-32/в-19 протокол №32/в від 
15.03.2019р., пройшов навчання і виявив потрібні знання посвідчення ДП 
«Рівненський ЕТЦ» “Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, 
«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання яке працює 
під тиском»);

( посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1146-68-19 протокол №68 від 
15.03.2019р., пройшов навчання і виявив потрібні знання посвідчення «Правил 
охорони праці в металургійній промисловості», «Правил охорони праці в 
ливарному виробництві»);

(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1109-32/6-19 протокол №32/6 від 
11.03.2019р., пройшов навчання і виявив потрібні знання посвідчення ДБНА.3.2-2- 
2009 «Система стандартів та безпеки праці». Охорони праці і промислова безпека в 
будівництві).

Уповноважений трудового колективу- Романюк Віталій Володимирович 
(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1976-66-19 протокол №66 від 17.05.2019р., 
пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання до медичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки та 
інших нормативно-правових актів з охорони праці);



(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 1976-66/в-19 протокол №66/в від 
17.05.2019р., “Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, «Мінімальні вимоги з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання яке працює під тиском»); 
(посвідчення ДП «Рівненський ЕТЦ» № 3534-239-19 протокол 1То239 від 

23.09.2019р., пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці в 
металургійній промисловості», «Правил охорони праці в ливарному виробництві», 
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів та безпеки праці». Охорони праці і 
промислова безпека в будівництві).

На підприємстві. Наказом №18 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 Леонідович (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 12.05.19р., 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 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”).

- Призначено відповідальну особу за технічний стан, зберігання, огляд та 
випробування засобів індивідуального захисту, наказом № 53 від 
10.09.2016р.;

- Про призначення відповідальної особи за організацію і безпечне виконання 
робіт на висоті, Наказом № 42 від 30.12.2016р.;

- Про призначення відповідальних осіб за видачу нарядів-допусків, Наказ №6- 
1 від 18.02.2019р.;

- Про створення комісії про проведенню періодичних випробувань драбин та 
стрем'янок під час їх експлуатації, Наказ №6-2 від 22.02.2019р.;

- Про призначення відповідальних осіб, які забезпечують вирішення 
конкретних питань з охорони праці, Наказ №7-2 від 22.02.2019р.;

- Про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної 
небезпеки, Наказ №37 від 05.010.2017р.;



- призначено відповідальну особу за безпечне виконання робіт по зведенню, 
монтажу будинків і споруд, зміцненню їх аварійних частин. Наказом № 11 
від 13.01.2017р.;

- Призначено відповідальну особу за технічний стан, зберігання, огляд та 
випробування засобів індивідуального захисту, наказом № 53 від 
10.09.2016р.;

- Про призначення відповідальних осіб, які забезпечують вирішення 
конкретних питань з охорони праці. Наказ №7-2 від 22.02.2019р.;

- Про призначення відповідальний працівник який здійснює нагляд за 
утриманням та безпечною експлуатацією обладнання Наказ №6-2 від 
22.02.2019р.;

- Відповідальним працівником за утримання обладнання в справному стані та 
знімних вантажозахоплювальних пристроїв. Наказ №6-2 від 22.02.2019р.;

- Призначення відповідальних за безпечне проведення робіт з 
вантажопідіймальними кранами, машинами. Наказу №6-2 від 22.02.2019р.;

- Призначення відповідальної особи за справний стан і безпечну експлуатацію 
обладнання під тиском , Наказ № 6-2 від 22.02.2019р.;

- Призначення відповідальної особи за безпечну експлуатацію та справний 
стан зварювального обладнання та виконання газополум'яневих робіт, 
головного механіка: Наказ №6-2 від 22.02.2019р.;
Про створення комісії з огляду за безпечною експлуатацією будівель і споруд. 

Наказ №11
від 11.09.2016р.

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 П 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 віц 24.01.2017р.;

-  список осіб відповідальних за безпеку робіт, шо 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 ремоніу 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»;

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 31.12.2020р., а саме;

- Штанга ізолююча ШЗ-110 — З одиниці — дійсне до 13.06.2020р. Реєстр. 
№782;

- Вказівник напруги Єкивольта — 1 одиниця — дійсне до 13.06.2020р. Реєстр 
№781;

- Бот діалектричиий — З одиниці — дійсне до 13.06.2020р.; Реєстр №780;
- Рукавичка діалектрична — 10 одиниць — дійсні до 13.12.2020р. Реєстр 

№779;
- Коврик діалектричний — 5 одиниць — дійсні до 13.12.2020р. Реєстр. №778

Розроблені технологічні карти (ТТК) на строповку і розстроіювку вантажів, 
вантажно-розвантажувальні роботи та складування матеріалів, Наказу №7-1 від 

25.02.2019р.;
Працівники проходять медогляди відповідно до затвердженого списку 

працівників, які підлягають періодичному медичному огляду у 2020році.
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.
Підприєгк^стзо забезпечено законодавчими та нормативно- правовими актами з 
питань ^хор^и праці.
Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.

М.С. Сич
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі__________________________________
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець свош 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, 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 відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ Ж« 48 від 07.02.2018}


