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- IIаlэовий котелt Kti zs-l4c, заво7lст,lсий Jфзt]21, piK ви_готоRJIенIIя 19ВЗ; rcpairTa
rзиробник -* СРСР;
- 0КОНОМаЙзеР BI1,1,646, заво/iсъкий N9255, piK RигOтOвлення 198З; краТна
виробник - СРСР;
- 11аровИй котеЛ лквР10-13, :JаI]ОДСI)кий ЛЪ3976, piK виготовлеI{ня -- 1g7(), краiна
виробник --СРСР;
- ГIаровиЙ котеJI дквР |0-2|-350, заволський Jф489, piK виготоI]лення _- 1959, краiна
виробltик * СРСР;
- I3одогрiйний котел ELI-PIIEX 3500, заводський Jфдо8U0415З, piK виготовлOння *
200В KpailLa виробник - Iтаrriя;
- Котел <Конус-Itеасель) (вот) кV 2.б/50, завоl{съrсий Jф 176790O,piK виготоRлення
- 19Вб, краТна виробrrик - Нiме.tчина);
- Ко,гел кItотlус-Кессель) (вот), заtsолсъкий Jф 1 1s7з4000, piK виготовлеIIIIя * 1991,
lcpaTt-ta виlэобrtик - - I-Iiме.л.Iина 

;

- Itотел I]ol'],NIZ06, заRолський Jф б9Oв, piK виготовлеI.Iня.* 1990,
*-[,Iiмеччина;

- KclTerl I]о,Г <Конус-Кессель)) (Rот) кV 2,0/5о, заводський
r]иI,отоRIIеIIня " l9вб краТна виробlrик - I-IiмеччиIла;
- Ко,ге.ll TLLERMOPAC 1500В (во1.), заво/{ський J\Ъ8В19381б, piK
1988, краТна вироблtик.- Iталiя,;

' ТрУб9провоDu парu mа zарячоI воdu з робочам muском понаd 0,05 МПа i
mемпераmуроЮ_наzрiву Вutце нЬrc 110 |с, посуduн, tt1o працlоюmь пiD muском
понqD 0,05 МПа, KpiM авmомобiльнuх ZKtoBux балонiв,'Lцо € €лrносmямu dля
ZазовоZо ма,mорноZо папlлва (пункm 9, dоdаmv 7), а салlе:
- Повiтрдзбiрник 1В4, заводоький j\b 764, piK вЙготовлення - Igбg,краiна виробник
, СРСР;

краiна виробlIlак

Jф l 767800, piK

I]иI,о,I,оl}JIеl tlIя .-

Kpailra

-- 1969,

* Повi,l,ряlзбiрrrик
, СРСР;
- iIовi,гlэязбiрник

СРСР;

1В4, завсlдсt,киii Jф 7б7, piK Bl,TгoтOBJleIli,IrI - l969, кlэаТ1,1а tзиробтлtttс

1I34, заводський J\ъ 770, piTc виго-гоRJIеI,Iня -- \gбg,краТна виробник

- IIовillр,яrзбiрник 1В4, заводоr,кий Jф 762, piK виготоRJIеIIня -- lgбg,краiна виробник* СРСР;
- ilсlвiтрязбiрi.rик В-4, заводlсr,кий
вtтробтrиtt -- Полыrtа;

- Резерrзуар високого тиску, заводський Nb 4Il5в27з3-2, piK виготовлеI]нrI .-- \969краТнавиробник*I-Iiмеччина; " L'v''

- Резервуар високого тиску, заводський ]\ь 4Il5s27зЗ-3, piK виготовлеi]ня - 1gбg
TcpaiHir виlэобтrик . I-Iiме.л.типа; ' I ll !' / \'' )

- Спlltiс,гl) I]иcOI(oI-o 1]иску, зLIво/(ський ЛЪЗбВ211l1lg2, pilc вlтгtэ.]-оI]ленIIя - Igg2,
крrri'ttа вtаlэсlбt,llак ._. [ Тiмеч. Iина;
- Смlliо,гt, високоi,о Tиску, завоl(ський ЛЬЗб8 2l|/2lg2, piK lзиго,говJIеннr{ - 19g2,
краТна виробнитt "* [iiмеч,lина;
^ CMTTicTb високого l]иску, заRодський ЛЬ3б82lIlзlg2, piK виготоRJIеI]шя . 1gg2,
краТлlа виробllиtс ._- I--Iiме.лчиrlа;



'

- eMHicTb високого тиску,заводський М3б82/1/4l92 ,piK виготовлення - |992,
KparHa виробник - Нiмеччина;
-,eMHicTb високого тиску, заводський J\Ъ3682lll5l92, piK виготовлення - 1992,
KpaiHa виробник - Нiмеччина;
- eMHicTb високого тиску, заводський Ns3682lllбl92, piK виготовлення - 1992,
краiна виробник * Нiмеччина;
- Апарат б,3мЗ, заводський Nэ7, piK виготовлення - 1990, краiна виробник - СРСР;
- Апарат б,3м3, заводський Nч8, piK виготовлення - 1990, KpaiHa виробник - СРСР;
- Апарат 6,ЗмЗ, заводський М15, piK виготовлення - 1990, краiна виробник - СРСР;
- Апарат 6,3м3, заводський Nч10, piK виготовлення - 1990, краiЪа виробник - СРСР;
- Апарат б;3м3, заводський Nч9, piK виготовлення - 1990, KpaiHa виробник - СРСР;
- Апарат 6,Зм3, заводський J\bl1, piK виготовленнrI - 1990, краiЪа виробник - СРСР,;
- Апарат 6,3мЗ, заводський Nэ12, piK виготовпення - 1990, краiна виробник - СРСР;
- Апарат 6,3м3, заводський NЬ13, piK виготовлення - 1990, KpaiHa виробник - СРСР;
- Апарат, заводський J\Ъ6, piK виготовлення - 1981, краiЪа виробник - СРСР;
- Апарат, заводський Nэ5, piK виготовлення - 1981, краiЪа виробник - СРСР;
- Посудина дозуючq заводський Np72l26, piK виготовлення - L973, краiЪа виробник
- Нiмеччина;
- Посудина дозуюча, заводський Ns72l25, piK виготовлення - I97З, краiЪа виробник
- Нiмеччина;
- Реактор, облiковий 12,5м3, заводський ЛЬ2б, piK виготовлення - 1990, краiна
виробник - СРСР;
- Ресивер повiтря, заводський Ns98495, piK виготовлення - 1998, краiна виробник-
Фiнляндiя;
- Ресивер повiтря, заводський NsA31O49,piK виготовлення - Igl},краiЪа виробник
- Фiнляндiя;
- Ресивер повiтря, заводський J\b797808, piK виготовлення - lgg7, KpaiHa виробник
_ Нiмеччина;
- Ресивер повiтря, заводсъкий J\b20007, piK виготовлення * 1968, краiЪа виробник -
Iталiя;
- трубопровiд пари облiковий J\ЪПТ-39, piK виготовлення - 1985, краiна виробник -
СРСР;
- трубопровiд пари облiковий J\ЪПТ-40, piK виготовлення - 1971, KpaiHa виробник -
СРСР;
- трУбопровiд пари облiковий NsПТ-41, piK виготовлення - 1985, краiна виробник -
СРСР;
- трУбопровiд пари облiковий NsПТ-42, piK виготовлення - |959, KpaiHa виробник -
СРСР;
- трубопровiд пари облiковий NsПТ-43, piK виготовлення - 1991, краihа виробник -
СРСР;
- трубопровiд пари облiковий J\ЬПТ-44, piK виготовлення - 1991, краiЪа виробник -
СРСР;

Технолоziчне усmаmковання mа йоzо елеменmа сuсmем Zазопосmачання
ПРаРОdНоzо mа зрiduсеноzо 2азу суб'екmшп zоспоdарювання, а maшoJtc
zазовuкорuсmовуюче облаdнання поmумснiсmю понаd 0,1 МВm (пункm 4 dоdаmку
7), а саме:



- г€lзопровiд середнього тиску Щу27Змм довжиною 316 п.м., ,Щу2l9мм довжиною 98
п.м., .Щу159мм довжиною 58 п.м., Щу1O8мм довжиною 250 п.м.о .Щу89мм довжиною
56 п.м., piK виготовлення - 1989, краiна виробник - СРСР;

п лrл tFл; газопровiд середнього тиску Щу250мм довжиною 450 п.м., piK виготовленшI -
1990, краiна виробник - СРСР;
- газореryляторний пункт, piK виготовленнrI - 1990, KpaiHa виробник - СРСР;
: Сушарка Бютнер Nчl, iнвентарний }l!998, piK виготовлення |970, краiЪа
виробник - Нiмеччина;
-' Сушарка Бютнер М2, iнвентарний J\b962, piK виготовлення 1970, краiна
виробник - Нiмеччина;
- Сушарка АКС-8 Nэ3, iнвентарний J\Ъ4398, piK виготовлення 200З, KpaiHa
виробник - УкраiЪа;
- Сушарка АКС-8 }ф4, iнвентарний J\b8414, piK виготовлення 2005, краТна
виробник - УкраiЪа;
- Сушарка Бiзон NЬ1, iнвентарний N9.7672, piK виготовлення - 2006, краiЪа виробник
- УкраiЪа;
- Сушарка Бiзон Nч2, iнвентарний ЛЬ7673, piK виготовлення -2006, краiна виробник
- YKpaiHa;
. обладнання та захиснi системи, призначенi для експлуатацii в

,r-потенцiйно вибухонебезпечному середовищi (пункт 6, додатку 7), а саме:
- CMHicTb 5390012, заводський Ns98495, piK виготовлення - L97З, краiЪа виробник -
Нiмеччина;
-.eMHicTb 53900/4, заводський Jф98495, piK виготовлення - I97З, краiна виробник -
Нiмеччина;
- Резервуар стальний для нафтопродуктiв АБП-8,0, заводський NЬб/н, piK
виготовлецня - 1991, краiЪа виробник - YKpaiHa;
- Резервуар сталъний для нафтопродуктiв РГС-25, заводський J\Ьбlн, piK
виготовлення - 1991, краiЪа виробник - YKpaiHa;
- п€tливо-роздавальна колонка NОVА-2КЕД-50-0,25-1-0,1, заводський М2437, piK
виготовлення - 2010, KpaiHa виробник - YKpaiHa;
- паливо-роздавапьна колонка NОVА-2КЕД-50-0,25-1-0,1, заводський J\b2909, piK
виготовлення -20t2, краiна виробник - YKpaiHa;
о-.,. : ВаНТаЖОпiдiЙмальнi крани та машини, пiдЙомники (пункт 10о додатку 7),
а саме:
- кран баштовиЙ електричний КБ-572А, облiковий NЬВМ-1, заводський Nэl2З8, piK
виготовлення - 1980, краiЪа виробник - СРСР;

F- кран баштовиЙ електричний КБ-572Б, облiковий J\ЪВМ-2, заводський Nэ692, piK
виготовлення - t991-, краiЪа виробник - YKpaiHa;
- кран баштовиЙ електричний КБ-572Б, облiковий NsBM-3, заводський NЬ1208, piK
виготовлення - t994, краiЪа виробник - YKpaiHa;
- краII мостовиЙ електричниЙ КМ-5, облiковиЙ JфBM-4, заводський j\Гчб523, piK
виготовлення - 1975, краiна виробник - СРСР;
: кРаЦ стрiловиЙ самохiдниЙ на ryсеничному ходу МКГ-25-01, облiковий N9BM_S,
заводський J\b108, piK виготовлення - 1990, краiЪа виробник - СРСР;- кран стрiловиЙ самохiдниЙ пневмоколiсний МКП-25, облiковий NsВМ-6,
заводський Ns615, piK виготовлення - |975, краiЪа виробник - СРСР;



- кран автомобiльний КС-3575А, облiковий МВМ-7, заводсъкий Ns23880, piK
виготовлення - Т993, краiЪа виробник - YKparHa;
- кран автомобiльний КС-3575А, облiковий J\bBM-8, заводський М20166, piK
виготовлення - 1991, краiна виробник - Украihа;
- автомобiльний гiдравлiчний пiдйомник АГП-22, облiковий NsBM-9, заводсъкий
J\b176, piK виготовлення - 1983, краiна виробник - СРСР;
- тельфер електричний Т-|0432, облiковий J\bBM-10, заводський Ns8800197, piK
виготовлення - 1988, KpaiHa виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Verlinde, облiковий J\bBM-11, заводський М1990, piK
виготовлення - 1988, краiна виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Fеlсо В 104, облiковий NsBM-12, заводський Ns104/825, piK
виготовлення - 1990, краiЪа виробник - Болгарiя;
- кран мостовий електричний однобалочний опорний, облiковий J\bBM-13,
заводський J\ЪН0103038, piK виготовлення - 2001, краiна виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Т-10532, облiковий J\bBM-14, заводський J\b147149, piK
виготовлення - t97t, краiЪа виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Т-10532, облiковий J\bBM-15, заводсъкий Jt141750, piк
виготовлення - |97I, KpaiHa виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Т-|0432, облiковий J\bBM-16, заводський Jф8819975, piK
виготовлення - 1988, краiна виробник - Болгарiя;
- кран мостовий електричний однобалочний опорний, облiковий }lbBМ-l7,
заводський J\Ь4бб, piK виготовлення - 1987, краiна виробник - СРСР;
- тельфер електричний Т-LO4З2, облiковий JфBM-17, заводсъкий M7l7S23, piк
виготовлення - 1987, краiна виробник - Болгарiя (в складi крана заводський JФ4б6);
- кран мостовий електричний однобалочний опорний, облiковий J\bBM-18,
заводський J\ф021, piK виготовлення - 19б0, краiна виробник - СРСР;
- тельфер електричниЙ МD-З, облiковий j\bBM-18, заводський J\b10358, piK
виготовлення - 1960, краiЪа виробник - Угорщина (в складi крана заводський
Nч021);
- кран мостовий електричний однобалочний опорний, облiковий J\bBM-19,
заводський J\Гg199, piK виготовлення - |974, краiна виробник - СРСР;
- ]таIIь електрична ТЕ-5-921, облiковий J\ЪВМ-19, заводський J\b10024, piK
виготовлення - L974, краiна виробник - СРСР (в складi крана заводський Nч199);
- тельфер електричний Т-10412, облiковий JфBM-20, заводський Ns1035184, piK
виготовлення - L982, краiна виробник - Болгарiя;
- кран мостовиЙ електричниЙ однобалочниЙ опорниЙ, облiковиЙ J\bBM-21,
заводський Ns4361, piK виготовленнrI - |975, краiЪа виробник - СРСР;
- т€tль електрична ТЕ-3-521, облiковий J\bBM-21, заводський Nч1215, piK
виготовлення - |975, KpaiHa виробник - СРСР (в складi крана заводсъкий J\b4361);
- кран мостовиЙ електричний однобалочний опорний, облiковий NчBM_22
заводський NЬ4362, piK виготовлення - |975, краiЪа виробник - СРСР;
- тельфер електричний T-I04l2, облiковий NЬВМ-22 заводський J\b688561, piK
ВИГОТОВЛеНня - L979, краiна виробник - Болгарiя (в складi краЕа заводський
No4362);
- т€lпь електрична ТЕ-5.81У2, облiковий МВМ-23, заводський М51349, piK
виготовлення - 1984, краТна виробник - СРСР;



- тельфер електричний Т-1104З2, облiковий NsBM-24, заводський Ns1322058, piK
виготовлення - 1988, краiна виробник - Болгарiя;
- кран мостовий електричний однобаllочний опорний, облiковий J\bBM-25
заводський Jф4872, piK виготовлення - |972, краiна виробник - СРСР;
- тЕtль електрична ТЕ200-51120, облiковий J\bBM-25 заводський Ns|27575, piк
виготовлення - |973, KpaiHa виробник - СРСР (в складi крана заводський JФ4872);
- кран мостовий електричний однобалочний опорний, облiковий NgBM-26
заводський J\b103, piK виготовлення - |962, краiна виробник - СРСР;
- тulль електрична ТЕ-5, облiковий NsBM-26 заводський М11, piк виготовлення -
19б5, KpaiHa виробник - Болгарiя (в складi крана заводський Nsl03);
- тельфер електричний Demag DЮ, облiковий J\bBM-27, зuводський Jф1002913, piK
виготовлення - |972, краiна виробник - Нiмеччина;
- тельфер електричний Т-|0432, облiковий NэBM-28, заводський М778435, piк
виготовлення - 1987, KpaiHa виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Т-tO4З2, облiковий J\bBM-29, заводський J\Ъ518434, piK
Rиготовлення - |977 , KpaiHa виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Т-|0432, облiковий NsBM-30, заводський Ns518426, piK
виготовлення - |977, краiна виробник - Болгарiя;
- т€lль електрична ТЕ-200-511, облiковий }tbBM-31, заводський М177б28, piк
виготовлення - 1989, KpaiHa виробник - СРСР;
- TzIIIb електрична ТЕ-1-511, облiковий JфBM-32, заводський J\b43868, piK
виготовлення - 1980, краiна виробник - СРСР;
- тельфер електричний Т-|0432, облiковий J\ЬВМ-З3, заводський Ns518427, piK
виготовлення - 1977, краiЪа виробник - Болгарiя;

. технологiчнi транспортнi засоби (пункт !2, додатку 7), а саме:
- автонавантажувач 4081, заводський Ns242З9, piK виготовлення - 2001, державний
номер Т0O1З 1ВК, краТна виробник - Украiна;
- електронавантажувач STILL Rб0-10, заводський Ns6Ot6|453, piK виготовлення -
1992, державний номер Т1351РВ, краiЪа виробник - Нiмеччина;
- електронавантажувач ЕВ 7|7.З3.22, заводський J\Гs 63319103874, piK виготовленнrI

- 1983, державний номер Т0376РВ, краiЪа виробник - Болгарiя;
- автонавантажувач Linde Е40Р-02, заводський J\Ь3З7J08002t40, piK виготовлення -
,1998, державний номер Т0431РВ, краiЪа виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач ТСМ FHGD36N9, заводський Nsl3U00559З piK виготовлення -
2007 , державний номер Т00 1 2 1ВК, KpaiHa виробник - Японiя;
- автонавантажувач ТСМ SSL711, заводський Jф56U00229 рiквиготовленIuI -2007,
державний номер Т0012ЗВК, краiна виробник - Японiя;
- автонавантажувач Linde H8OD-01, заводський ЛГsН2Х396В00442,рiквиготовлення
-20|1, державний номер Т01158ВК, краiна виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H8OD-03, заводський J\фЕlХ353ТО127I,рiквиготовлення
- 2006, державний номер Т00534ВК, краiна виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H7OD-03, заводський }lbElX353TO0659, piK виготовлення
- 2006, державний номер Т00533ВК, KpaiHa виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H7OD-03, заводський J\ЬЕlХ35ЗТО1692,рtк виготовлення
- 2006, державний номер ТlЗ44РВ, KpaiHa виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H7OD-03, заводський Jtlb ЕlХ35З500599, piK виготовлення
- 2005, державний номер Т1349РВ, KpaiHa виробник - Нiмеччина;



- автонавантажувач Linde H7OD-03, заводський J\Ъ ЕlХ353500598, piK виготовлення

- 2005, державний номер Т1347РВ, краiна виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H7OD-02, заводський ME1X353LO1153, piK виготовлення

- 2000, державний номер Т00120ВК, KpaiHa виробник - Нiмеччина;
- овтоновантажувач Linde H7OD-02, заводсъкий JфН2ХЗ96Е51208, piK виготовлення

- 20|4, державний номер Т00693ВК, краiна виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H7OD-02, заводський JtlbH2X396Е51205, piK виготовленнrI

- 20|4, державний номер Т00692ВК, краiна виробник - Нiмеччина;
- навантажувач колiсний VOLVO L180FHL, заводський J\bUCEL180FJ00012553, piK
виготовлення - 2009, державний номер Т01125ВК, краiна виробник - Швецiя;
- навантажувач колiсний VОLVО L180D, заводський J\bL180DV4329, piK
виготовлення - 2001, державний номер Т01126ВК, краiна виробник - Швецiя;
- навантажувач колiсний VOLVO L90, заводський J\bL9OV10659, piK виготовлення
. 1991, державний номер Т01124ВК, краiна виробник - Швецiя;
- штабелювЕlльний навантажувач Svetruck 16120-38 заводський J\Гs61431055085, piK
виготовлення - 20| 1, державний номер Т01 122ВК, KpaiHa виробник - Швецiя;
- штабелювальний 

"u"Ь"rч*увач 
Svetruck 12120-35 заводський J\b003492t, piK

виготовлення - 2009, державний номер Т01121ВК, краiна виробник - Швецiя;
- штабелювальний навантажувач Svetruck 16120-38 заводський ЛЬ0034922, piK
виготовлення - 2010, державний номер Т01123ВК, KpaiHa виробник - Швецiя;
- перевантажувач лiсу колiсний Sennebogen723M-HD заводсъкий М723.0.114, piK
виготовлення -2006, державний номер T1350PB, краiна виробник - Нiмеччина;
- перевантажувач лiсу колiсний S ennebog еп 7 23 заводський Ns7 2З. 0. 1 2б, piK
виготовлення - 2008, державний номер Т00118ВК, KpaiHa виробник - Нiмеччина;
- одноковшовий навантажувач Ljungby Maskin LJr1 заводський М1150, piK
виготовлення - 1998, KpaiHa виробник - Швецiя;
- навантажувач фронтальний Т-156Б-09 заводський Jф7651, piK виготовпення -
2аIЗ, краiна виробник - УкраiЪа;
-'унiверсальний фронта_гrьний навантажувач LINC-060 заводський J\b5793, piK
виготовлення - 1988, KpaiHa виробник - Чехословакiя;
- екскаватор Neuson 8002RDV заводський Ns02-0252, piK виготовлення - |997,
KpaiHa виробник - Нiмеччина;
- електровiзок ЕП-011.2 заводський J\Ь0892401б, piK виготовлення - 1989, краihа
виробник - Болгарiя.
-. устаТковання напругою понад 1000В (електричне устатковання

електричних станцiй i мереж, технологiчне електрообладнання), (пункт
7о додатку 7)о а саме:

- ЦРП-1 ЗРУ-10 кВ в складi 22-Ц KoMipoK cepii КРУ 2-L0, piK виготовлення - 1980,
краiЪа виробник - СРСР;
- ЦРП-2 ЗРУ-10 кВ в складi 22-Щ KoMipoK серiI КРУ 2-I0, piK виготовлення - 1980,
краiЪа виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ <Трансформатор власних потреб>> в складi силового трансформатора
ТиПУ ТП-100-12,заводський NЬ094508, piK виготовлення - t966, краiна виробник -
СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ М1 <Паросилове господарство )> в складi: силового трансформатора
ТипУ ТСМ-5б0/10, заводський J\b7871, piK виготовлення - 1963, краiЪа виробник -



СРСР та силового трансформатора типу ТМЗ-1000/10, заводсъкий Ns5989, piK
виготовлення - |973, KpaiHa виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ JФ2 кЩСП-1> в складi: силового трансформатора типу ТМЗ-1600/10-
75УЗ, заводський Ng522З, piK виготовлення - |979, краiЪа виробник - СРСР та
силового трансформатора типу ТМЗ-1600/10-75УЗ, заводсъкий Nэ5224, piK
виготовлення - |979, краiЪа виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ М3 (ДСП-2) в складi: силового трансформатора типу ТМЗ-
1б00/10У1, заводсъкий J\Ъ509407, piK виготовлення - 2005, KpaiHa виробник -
Украiна та силового трансформатора типу ТМЗ-lб00/10У1, заводський NЬ509406,
piK виготовлення - 2005, краiна виробник - УкраiЪа;
- ТП-10/0,4 кВ J\b4 в складi: силового трансформатора тигry ТМФ-б30/10,
заводський J\Ъ14498, piK виготовлення - |97З, краiна виробник - СРСР та силового
трансформатора типу ТМ-560/10, заводський N9,22З37, piK виготовлення - L97З,
KpaiHa виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ NЬб в складi: силового трансформатора тигIу ТМЗ-1600/10У1,
заводський Ns274788, piK виготовлення - 2005, KpaiHa виробник - Украiна та
силового трансформатора типу ТМЗ-1000110-72У4, заводський Ns227269, piK
виготовлення - 1980, краiна виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ Ns8 (Механiчна дiльниця) в складi силового трансформатора тигrу
ТМ-400/10, заводський Ns9722,рiк виготовлення - 1970, краiЪа виробник - СРСР;
- ТП-1010,4 кВ Ns10 (ДСП-1 >> в складi: силового трансформатора типу ТМЗ-
1600/10У1, заводський J\b4285, piK виготовлення - 1991, краiна виробник - СРСР та
силового трансформатора типу ТМ-1600/10У1, заводський Ns4276, piK
виготовлення - 1991, KpaiHa виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ Ns11 (ДСП-1 ) в складi: силового трансформатора тигIу ТМ-
1б00/10У1, заводський J\b4012, piK виготовлення - 1991, краiЪа виробник - СРСР;
силового трансформатора тиtry ТМ-1600/10У1, заводський М4013, piK
виготовлення - 1989, краiЪа виробник - СРСР та силового трансформатора тигry
ТМ-1600/10У1, заводський Jф3325, piK виготовлення - 1969, краiЪа виробник -
СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ J\Ъ12 (ПТС) в складi: силового трансформатора тиtry ТМЗ-1600/10,
заводський Ns2L2475, piк виготовлення |977, краiна виробник СРСР та
силового трансформатора типу ТМЗ-t600/10, заводський J\Гs1977, piK виготовленнrI
- |967, краТна виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ М13 <<Компресорнa>) в складi: сипового трансформатора типу ТМЗ-
б3oltrO, заводський J\Гs1354, piK виготовлення - L977, краiна виробник - СРСР та
силового трансформатора типу ТМЗ-1600/10, заводський Jфl3б5, piK виготовлення
- |967, краiна виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ J\b14 (РУ-10 кВ>> в складi: силового трансформатора тигIу ТМЗ-
б30/10-82У1, заводський J\b365057, piк виготовлення - t982, KpaiHa виробник -
СРСР та силового трансформатора тигrу ТМФ-400/10-У1, заводський Jф16039, piK
виготовлення - t97l, краiЪа виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ J\b15 в складi: силового трансформатора типу ТМ-1000/10,
ЗаВОДсЬкиЙ ЛГs2889, piK виготовленнrI - Т971r, KpaiHa виробник - СРСР та силового
трансформатора типу ТМФ-400/10-У1, заводський NЬ16039, piK виготовпення -
|969, краiЪа виробник - СРСР;



- ТП-10/0,4 кВ J\Ъ16 в складi: силового трансформатора тигtу ТМЗ-1600/10-75УЗ,
заводський J\Ъ5365, piK виготовлення - 1980, краiна виробник
ТрЬнсфорйатора типу ТМЗ-1600/10-75У3, iаводський Nч53 13,

1980, KpaiHa виробник - СРСР;

(найменування виду робiт пiдвищеноi небезпеки)

таlабо машин, механiзмiв, ycTaTKoBaHIuI пiдвищеноi небезпеки, тип або марка (за наявностi), номер партii, дата
виготовленIц, краiЪа походженrul, якi виконуються та./або ексшryатуються (застосовуються) без отрlлuання
вiдповiдного дозвоJry, кiлькiсть робочп< мiсць, у тому числi тих, на якшк icHye пiдвищений ризик виникненIuI травм,
булЬель на яких icHye пiдвищений ризик виникненшI травм, булiвель i споруд (прш,riщень), виробничих об'ектiв
(цехiв, дшьниць, атруктурних пiдроздiлiв)
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ТОВ <НВФ <Оазис-технолоджi>> i виявила потрiбнi знання законодавчих aKTiB з
охорони працi. надання домедичноi допомоги потерпiлим. гiгiени працi та
едектрqбезпеки в KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення
}Гg95-5-19. протокол }lb 5 вiд 31.05.2019: пройшла навчання в ТоВ ( НВФ (оазис-
технолодж1) 1 виявив п охорони п пlд час

конання iT на висотi>>. <<П

i в Рiвненськiй

Розроблено та затверджено наказом:
iд 09.03.20|7 кП

пlлим. гlгl пеки в

> 1 виявив

- Срср та силового

рlк виготовлення -

iHcTpyMeHToM та пристроями>>. <<Правил безпеки систем газопостачання>. <<Правил

аВТотРанспортi>. <правил охорони працi пiд час експлуатацii навантаж.,rвачiв>.

31.05.2019.

хорони пац1 та пожежн
Рицького Iгора Федоровича. який пройшов навчання в ТОВ < НВФ <Оазис_

знання законодавчи

в PiBH
протокол NЬ 5 вiд 3 1 .05.2019; проЙшов навчання в ТОВ << НВФ <<Оазис-

iHcTpyMeHToM та пристроямп>" <<Правил безпеки систем газопостачання>>.



<<Правип охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>. <Правил охорони
пDаII1 на автотDанспоDтl>). ((пDавил охоDони пDаUl пlп час ,експлчаташtl "

навантажувачiв>; кПравил охорони працi в деревообробнiй промисловостЬ в

KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення М90-5-19.
протокол J\Ъ 5 вiд 31.05.2019.

- Наказ NЬ181-ОД вiд 20.05.2020р. <<Про затвердження Положень з охорони
працi>

1) <<Положення про систему управлiння охороною працi>>.

2) кПоложення про службу охорони працЬ.
3) Положення про комiсiю з питань охорони працi.
4) <<Положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з

питань охорони працi>.
5) Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецодягом.

спецвзуттям та засобами iндивiдуального захисту>>.

оперативного контролю за станом охорони працi в цехах i структурних
пiдроздiлах пiдприсмства>.

- Наказ Ng 24-ОД вiд 15.01.2019 (Про затвердження перелiку робiт з

пiдвищеною небезпекою>>.

- Наказ J\Гg 23-ОД вiд 15.01.2019 кПро органiзацiю виконання робiт
пiдвищеноТ небезпеки за наряд-допусками>>.

- Положення про органiзацiю та проведення медичних оглядiв працiвникiв
певних категорlи.

- Наказ Jф2l-ОД вiд 16.01.2020р. <Про затвердження Перелiку iнстр}rкцiй з

охорони працi>>

На пiдприемствi дiють наст}zпнi iнстрJrкцii:
- }lЬб/н iнструкцiя з охорони працi для проведення вст}rпного iнстр}rктаж.rr:

- NЬ 1 iнструкцiя з пожежноi безпеки ТОВ <<Свиспан Лiмiтер>
(загальнооб' ектовий режим) :

- }lb5 для машинiста котпа ВОТ <<Коцчс-Кессель>> цеху ламiнування:
- Ng10 для оператора автоматичних та напiвавтоматичних лiнiй цех}, ДСП_2;
- J\Гg16 для оператора сушильноi установки (Бютнер) цеху ДСП-1;
- J\b 18Для оператора с}rшильноi}rстановки ДКС-8 цеху ДСП_1:
- Jtlb20 для машинiста котла ВОТ <<Конус-Кессель>> цеху ДСП- 1 :

Ng 33 при обслуговуванi. ремонцч. очищенi емностей" резервуарiв i цистерн;
- Nq 34 для апаратникiв по виробництву синтетичних клеiльних сол:
- },lb37 при обслуговуваннi емностей. що працюють пiд тиском:

J\b 45 для оператора дiльницi постформування цеху ламiнування:
- }lb48 для машинiста котлiв цех.,r ламiн}rвання;
- '}lb60 для оператора с}rшильноТ.,rстановки <<Бiзон>> цех]r дсп_2:
- JYq 66 пiд час проведення покрiвельних робiт;





Наказ J\Гq343-оД вiд 19.11.2020р. (Про створення Koмicii з перевiрки знань
працiвникiв з питань охорони працi>.

Голова KoMicii: Янкевич О.Р. - заступник директора з виробництва
(пройшов навчання в ТзОВ <<Оазис-технолоджЬ> i виявив потрiбнi знання
законодавчи} aKTiB з охорони працi. надання домедичноi допомоги
потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки в KoMicii управлiння Держпрацi
в Рiвненськiй облаотi. посвiдчення Nq1436-62-20. протокол ЛЬ 62 вiд
04.12.2020; пройшов навчання в ТзОВ <Оазис-технолоджi> i виявив потрiбнi
знання <<Правил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних
KpaHiB. пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>. <Правил
охорони працi пiд час експлуатацii навантажувачiв>. <ТиповоТ iнстр}rкцii з
органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт>> в KoMicii управлiння
Держпрацi в Рiвненсъкiй областi" посвiдчення J\Ф1436-62-в-20. протокол ЛГq

62-в вiд 04.12.2020: пройшов навчання в ТзОВ <<Оазис-технолоджЬ> i виявив
потрiбнi знання <Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та
пристроямп>. <<Правил безпеки систем газопостачання>>. <<Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотЬ. IЕНА.3.2-2-2009 <Система
стандартiв безпеки працi. охорона працi i промислова безпека в
будiВництвi>>. <<Правил ОП пiд час експпуатацii обладнання" що працюе пiд
тискою>" <<Правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт>>
в KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення Ng1436-
62-б-20" протокол Ng 62-б вiд 04.12.2020; пройшов навчання в ТзОВ (Оазис-
технолоджi>> i виявив потрiбнi знання <<Правил охорони працi в
деревообробнiй промисловостЬ> в KoMicii управлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi. посвiдчення J\Ь143б-62-г-20" протокол Jф 62-г вiд
04.|2.2020):
ЗастJпник голови KoMicii: Рицький I.Ф. - начальник ВОП та ПБ
(пройшов навчання в ТОВ << НВФ <<Оазис-технолоджЬ> i виявив потрiбнi
знання законодавчих aKTiB з охорони працi. надання домедичноi допомоги
потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки в KoMicii }.правлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi. посвiдчення J\b90-5-19" протокол NЬ 5 вiд 31.05.2019:
проЙшов навчання в ТОВ << НВФ <<Оазис-технолоджi>> i виявив потрiбнi
знання (Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та
пристроямп>" <<Правил безпеки систем газопостачання>>. <<Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотi>. <Правил охорони працi на
автотранспортi)). ((правил охорони працi пiд час експлуатацii
навантажувачiв>. <Правил охорони працi в деревообробнiй промисловостi> в
KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення NЬ90-5-19"
протокол J\b 5 вiд 31.05.2019):
Члени KoMicii: Шевело В.М. - технiчний керiвник
(ПРОйшов навчання в ТзОВ кОазис-технолоджi> i виявив потрiбнi знання
ЗоКоНоД8ВЧИХ oKTiB З охорони працi. надання домедичноi допомоги



потерпiлим" гiгiени працi та електробезпеки в KoMicii управлiння Держпрацi в
РiвНенсъкiй областi. посвiдчення Jф 714-35-20. протокол Ng 35 вiд 31.07.2020: .

пройшов навчання в ТзОВ <<Оазис-технолоджil> i виявив потрiбнi знання
<<Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTp}rMeHToM та пристроямп>.
<Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>. ДБНА.3.2-2-2009
<Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека в

будiвництвi>>. <<Правил ОП пiд час експлуатацii обладнання. що працюе пiд
тискою>. <<Правил безпеки систем газопостачання>>. <<Правил охорони працi

ОХОРОНИ працi на тимчасових мобiльних будiвельних маЙданчиках>>. <<Правил
охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт> в KoMicii
Упр4влiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення ЛЬЗ102-95-18.
протокол IГq 95 вiд 02.08.2018)L

Захожий В.В. - провiдний iнженер ВОП та ПБ

<<Правил безпеки систем газопостачання>>. <<Правил охорони працi на
автотранспортi). (правил охорони працi пiд час експлуатацii
навантажувачiв>>. <<Правил охорони працi в деревообробнiй промисловостi>> в



(пройшов навчання в ТОВ << НВФ <<Оазис-технолоджi>> i виявив потрiбнi
знання законодавчих aKTiB з охорони працi. надання домедичноi допомоги
потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки в KoMicii }rправпiння Держпрацi в --

Рiвненськiй областi. посвiдчення J\Ъ78-5-19. протокоп J$ 5 вiд 31.05.2019:
пройшов навчання в ТОВ << НВФ <<Оазис-техноподжЬ> i виявив потрiбнi
знання <<Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та
пристроямш>" <<Правил безпеки систем газопостачаннр>. <<Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотi>. <Правил охорони працi на
автотранспортi>>. <<правил охорони працi пiд час експл.чатацii
навантажувачiв>. <Правил охорони працi в деревообробнiй промисловостi> в
KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення М78-5-19.
протокол J\Ъ 5 вiд 3 1.05.2019)

Наказ J\Гq198-оД вiд 03.06.2019р. (Про призначення вiдповiдальних осiб за
безпечн}, експлуатацiю об'сктiв пiдвищеноi небезпеки (АЗП)>.
вiдповiдальною особою за проведення газонебезпечних робiт та робiт у
вибухопожежонебезпечних зонах призначений головний енергетик Адамов
А.В.. який пройшов пройшов навчання в ТОВ << НВФ <<Оазис-технолоджi>> i
виявив потрiбнi знання законодавчих akTiB з охорони працi. надання
домедичнот допомоги потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки в koMicii

управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi" посвiдчення J'(b69-5-19.

протокол J\Гg 5 вiд 31.05.2019: пройшов навчання в ТОВ < НВФ <Оазис-
технолоджi> i виявив потрiбнi знання <Правил охорони працi пiд час роботи
з iHcTpyMeHToM та пристроями>. <Правил охорони працi пiд час виконання

робiт на висотi>>. <<Правил безпеки систем газопостачання>>" <<Правил охорони
працi на автотранспортi>" <правил охорони працi пiд час експлуатацii
навантажувачiв>" <Правил охорони працi в деревообробнiй промисловостi> в
KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi" посвiдчення Ng69-5-19"
протокол J\Ъ 5 вiд 31.05.2019; пройшов навчання в ДП <<Рiвненський ЕТЦ> i
виявив потрiбнi знання <Правил ОП пiд час експлуатацiТ обладнання. цо
працюе пiд тискою> в koMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi.
посвiдчення Jф3961-124-18. протокол J\Ъ 124 вiд 07.09.2018; пройшов
навчання в ДП <<Рiвненський ЕТЦ>> i виявив потрiбнi знання <<Правил

протокол NЬ 95 вiд 02.08.2018.

Наказ Ng198-ОД вiд 03.06.2019р. (Про призначення вiдповiдальних осiб за
безпечну експлуатацiю об'ектiв пiдвищеноI небезпеки (АЗП)>>.

охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB.
пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>. <Мiнiма-tlьних вимог з
охорони працi на тимчасових мобiльних будiвельних майданчикаю>. <<Правил

охорони працi пiд час вантажно-розвантаж}.вальних робiт> в KoMiciI

управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення ЛЬ3102-95-18.



Вiдповiдальною особою за справний стан i безпечцч експлуатацiю
обладнання АЗП призначений завiдуючий складом ПММ Яков.Lчк Б.Г." який
пройшов перевiрку знань нормативно-правових aKTiB з охорони пщцi в

комlс11 товариства.

Наказ Nq64-ОД вiд 17.02.2020р. (Про призначення вiдповiдальних осiб).
вiдповiдальною особою за технiчний стан та безпечну експлуатацiю газового
господарства призначений майстер газового господарства Федорчук В.С..
який пройшов навчання в ТОВ << НВФ <<Оазис-технолоджЬ> i виявив потрiбнi
знання законодавчих актlв з охорони прац1. надання домедично1 допомоги
потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки в KoMicii управлiння Держпрацi в

Рiвненськiй областi" посвiдчення Ng78-5-19. протокол Nq 5 вiд 31.05.2019;
пройшов навчання в ТОВ << НВФ <<Оазис-технолоджi>> i виявив потрiбнi
знання <<Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та
пристроями>>. <<Правил безпеки систем газопостачаннп>. <<Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на виоотi>>. <<Правил охорони працi на
автотранспортi>>. <правил охорони працi пiд час експлуатацiI
навантажувачiв>" <Правил охорони працi в деревообробнiй промисловостi> в
KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення J\b78-5-19.

протокол J\b 5 вiд 31.05.2019.

Наказ Nч б5-ОД вiд 17.02.2020 <Пр9 призначення вiдповiдалъних осiб>>.

вiдповiдальною особою за електрогосподарство пiдприемства призначено
головного енергетика Адамова А.В.. який мае V групу з електробезпеки до i
вище 1000 В. посвiдчення Jф 4101-120-14. остання перевiрка знань
09.10.2020.

Наказ Jф 147-ОД вiд 05.05.2020 <Про призначення вiдповiдальних осiб за
безпечну експлуатацiю об'ектiв пiдвищеноi небезпеки>>:

1) Вiдповiдальними особами за справний стан та безпечну експл.,rатацiю

котлiв. економаЙзерiв" компресорiв. трубопроводiв пари i гарячоi води
призначити:

- По цеху ДСП-1 - енергетик Гризовський I.C. (в цiлому) та MexaHiK
Барабаш О.В. (механiчна частина)

- По целу ДСП-2 - начальник ЕТЛ - старший майстер електродiльницi
Дацюк М.А. (.в цiлому) та MexaHiK Мельник Л.В. (механiчна частина)

- По паросиловом.ч господарству та центральнiй компресорнiй - старший
майстер паросилового господарства Ясинський E.I. (в цiлому) та
начальник ЕТЛ - старший майстер електродiльницi Дацюк М.А. та
MexaHiK Мельник Л.В. (електрочастина)

- По цеху ламiцчвання - енергетик Парфiенко М.О. (в цiлом}r) та MexaHiK
Захожий е.Р. (механiчна частина)



- По цеху комплектацii - начальник цеху Iванiшина Т.О. (в цiлому) та
MexaHiK Захожий е.Р. (механiчна частина) та енергетик Парфiненко

- По будiвельно-виконробськiй дiльницi - начальник дiльницi Коць О.Ф.
(в цiлому) та начальник ремонтно механiчного цеху ToMiH В.Р.
(механiчна частина)

- По цеху смол - MexaHiK Медведь С.Л.
вiдповiдальнi особи пройшли навчання в }rчбових комбiнатах i
перевiрку знань нормативно-правових aKTiB з охорони працi в KoMiciI
Держпрацi в Рiвненськiй областi.

2) Вiдповiдальними особами за справний стан та безпечну експл.,rатацiю
посудин. що працюють пiд тиском призначити:

Пр цеху ДСП-1 - MexaHiK Барабаш о.В.
- По цеху ДСП-2 - MexaHiK Мельник Л.В.
- По паросиловому господаротву та центральнiй компресорнiй - старший

майстер паросилового господарства Ясинський E.I.
-, По цеху ламiнування - MexaHiK Захожий е.Р.
- По цеху комплектацii - начальник цеху Iванiшина Т.О.
- По ремонтно-механiчному цеху - начальник ремонтно механiчного цеху

ToMiH В.Р.
По транспортнiй дiльницi - керiвник дiльницi Довгалець 0.I.
вiдповiдальнi особи пройшли навчання в учбових комбiнатах i
перевiрку знань нормативно-правових aKTiB з охорони працi в KoMicii
Держпрацi в Рiвнgнськiй областi.

з) Вiдповiда;rьними особами за безпечцу експлуатацiю
газовикористовуючого обладнання в цехах призначити:

- По цеху ДСП-1 - енергетик Гризовський I.C. та MexaHiK Барабаш О.В.
- По цеху ДСП-2 - начальник ЕТЛ - ст?рший майстер електродiльницi
, Дацюк М.А. та MexaHiK Мельник Л.В.

По паросиловому господарству та центральнiй компресорнiй - старший
маЙстер паросилового господарства Ясинський E.I. та начальник ЕТЛ
Дацюк М.А. та MexaHiK Мельник Л.В.

- По цеху ламiцчвання - енергетик Парфiенко М.о. та MexaHiK Захожий
g&

- 4) Вiдповiдальними особами за утримання ]r справном.ч cTaHi
вантажопiдiймальних kpaHiB. пiдйомникiв" вантажопiдiймальних
механtзмrв" знtмних вантажозахоплювальних пристроiв. та. колисок для
пiдiймання людей та пiдкранових колiй призначити:

- ПО цеху ДСП-1 - енергетик Гризовський I.C. (в цiлому) та MexaHiK
Барабаш О.В. (механiчна частина)



По цеху ДСП-2 - MexaHiK Кожарко О.А. (в цiлому) та нача.пьник ЕТЛ -

старший майстер електродiльницi Дацюк М.А. (електрочастЙнаI-
(механiчна частина)

По паросиловоп4ч господарству та центра-гrънiй компресорнiй - старший
майстер паросилового господарства Ясинський E.I. (в цiлому) та
нача_гlьник ЕТЛ - старший майстер електродiльницi Дацюк М.А.
(електрочастина)

По цеху ламiнування - енергетик Парфiенко М.О. (в цiлом}r) та MexaHiK

Захожий е.Р. (механiчна частина)
По цеху комплектацii - начальник цеху Iванiшина Т.О. (в цiлому)"
начальник ЕТЛ - старший майстер електродiльницi Дацюк М.А.
(епектрочастина) та MexaHiK Захожий е.Р. (.плеханiчна частина)
По ремонтно-механiчному цеху - начальник цеху ToMiH В.Р. (в цiлом.ч).
старший майстер електродiльницi Дацюк М.А. (електрочастина)
По цеху смол - MexaHiK Медведь С.Л. (в цiлому) та енергетик
Гризовський I.C. (електрочастина)
По транспортнiй дiльницi - керiвник дiльницi Довгшець 0.I. (в цiлому)
та нача-гlьник ЕТЛ - старший майстер електродiльницi Дацюк М.А.
(електрочастина)

По електродiльницi - нача-гrьник ЕТЛ - старший майстер електродiльницi
ДаЦЮК М.А. (електрочастина) та начальник ремонтно_механiчного цехч
ToMiH В.Р. (механiчна частина)
По будiвельно-виконробськiй дiльницi - начальник дiльницi Коць О.Ф.
(в цiлом.ч) та начальник ЕТЛ - старший майстер електродiльницi Дацюк
М.А. (електрочастина).
вiдповiдальнi особи пройшли навчання в учбових комбiнатах i
перевiрку знань нормативно-правових aKTiB з охорони працi в KoMicii
Держпрацi в Рiвненськiй областi.
5) Вiдповiдальними особами за безпечне проведення робiт
вантажопiдiйма-гlьними кранами" пiдйомниками. вантажопiдiймальними
механiзмами. знiмними вантажозахоплювалъними пристроями. та.
колисками для пiдiймання людей призначити:
По цеху ДСП-1 - начальник цеху Назарчука В.В.
По цеху ДСП-2 - начальник цеху Телещ.чка о.о.
По паросиловому господарству та центральнiй компресорнiй - старший
майстер паросилового господарства Ясинського E.I.
По цеху ламiнування - начальник цеху П}чхтаевича I.Г.
По цеху комплектацii - начальник цеху Iванiшину Т.О.
По ремонтно-механiчном}r цеху - начальник цеху ToMiHa В.Р.
По цеху смол - начальника цех]у Слепову К.М.
По цеху ПТС - начальника цеху Iвашенюту П.В.



- По транспортнiй дiльницi - керiвника дiльницi Двгальця 0.I.
- По електродiльницi - начальника Етл - старший майстер

- По будiвельно-виконробськiй дiльницi - начальник дiльницi Коць О.Ф.

перевlрку знань нормативно-правових aKTlB з охорони прац1 в комlс11

Держпрацi в Рiвненськiй областi.
Наказ J\,q 148-ОД вiд 05.05.2020 (Про призначення вiдповiдальних осiб за
безпечцч експлуатацiю навантажувачiв (електровiзкiв) пiдприемства >:

1. вiдповiдалъними особами за безпечне проведення робiт навантажувачами"
призначити:

По цеху ламiцчвання - начальник цеху П}zхтаевич I.Г.
По цеху комплектацiТ - начальник цеху Iванiшина Т.О.
По транспортнiй дiльницi - керiвник дiльницi Довгалець 0.I.

- По будiвельно-виконробськiй дiльницi - нача-гtьник дiльницi Коць о.Ф.

- По цеху ПТС - начальник цеху Iвашенюта П.В.
- По ремонтно-механiчному цеху - начальник цеху ToMiH В.Р.

2. вiдповiдальними особами за справний технiчний стан та безпечну
експ:цrатацiю навантажувачiв" призначити
- По цеху ламiнування - MexaHiK цеху Захожий е.Р. (в цiлому) та

енергетик Парфiненко М.О. (електрочастина)
- По цеху комплектацii - MexaHiK транспортноi дiльницi Васевич М.В. (в

цiлому) та начальник ЕТЛ-старший майстер електродiльницi Дацюк
М.А. (електрочастина)
По транспортнiй дiльницi - MexaHiK Васевич М.В. (в цiлом.ч) та
нача.пьник ЕТЛ-старший майстер електродiлъницi Дацюк М.А.
/\(електрочастина)

По будiвельно-виконробськiй дiльницi - нача-гlьник дiльницi Коць О.Ф./.(в цiлому) та нача"llьник Етл-старший майстер електродiльницi Дацюк
М.А. (електрочастина)
По цеху смол - MexaHiK Медведь С.Л. (в цiлом.ч) та начальник ЕТЛ-
старший майстер електродiльницi Дацюк М.А. (електрочастина)

- По цеху ПТС - MexaHiK Васевич М.В. (в цiлому) та нача-тlьник ЕТЛ_
старший майстер електродiльницi Дацюк М.А. (електрочастина).

- По ремонтно-механiчноп4ч цеху - начальник цеху ToMiH В.Р. (в цiлому)
та начальник ЕТЛ-старший майстер електродiльницi Дацюк М.А.
(електрочастина)

вiдповiдальнi особи гlройшли навчання в }rчбових комбiнатах i
ПеDевiркУ знань нормативно-правових aKTiB з охорони працi в KoMicii
Держпрацi в Рiвненськiй областi.



Працiвники при прийомi на робот}, проходять вст}rпнi iнстр}rктажi з охорони
працi та iнструктажi на робочих мiсцях. якi реестр}rються в Ж}rрналi реестрацiТ
iнструктажiв з охорони працi на робочому мiсцi. Доп}rск до самостiйного
виконання робiт проводиться пiсля стажування та перевiрки знань" про що с



"Положqння про розробчч iнструкцiй з охорони працi ". НАПБ А 01.001-2014
"Правила Пожежно1 2007
р. "ПбDяДок проведення медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй". НПАОП
0.00-4.01-08 "Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним
одягом. спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту".

40.1-1.01-97 <Правила безпечноi експлуатацii електроустановоо. НПАОП 40.1-
1.21-98 <<Правила безпечноТ експщчатацii електро}zстановок споживачiв>>. НПАоП
40.1-1.32-01 <<Правила будови електро}rстановок. Електрообладнання спецiальних

нпАоп а екс 11 еле

€LгIьним о. та iншими з иi
захист}ч" та iншi.

(засобiв iндивiдуального захисту, нормативно-правовоi та матерiально-технiчноi бази навчально-методичного
забезпечення)

lf
ф#-,оф^"т,'

,Щекларацiя зареестрована у журна_шi облiку суб'ектiв господарюва

ПРИМiТки: l. Фiзична особа - пiдприемець своiм пiдписом нада€ згоду на обробку персонаJIьних данI,D( з метою
забезпечення виконаннrI вимог Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на
експлУатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки.

2. Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначаеться фiзичними особами, якi через
СВОТ РеЛiГiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийнят,гя та повiдомили про це вiдповiдному органу
державноi податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.".

засобiв>. НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про порядок забезпечення працiвникiв

управлiння .щержпрачi у Рiвненськlй областi
ЗАРЕ €СТРОВАНО

ч#5y*, -Taifrpz-2оцр


