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- Паровий котел ДКВР10-21--З50, заводський Ng489, piK виготовлення - 1959, краiЪа
виробник - СРСР;
-.ВодоJрiйний котел ELLPREX 3500, заводський NgAO8U04153, piK виготовлення -
2008 краiна виробник - Iталiя;
- Котел <<Конус-Кессель> (ВОТ) КV 2.6/50, заводський Ns1767900,piK виготовленнrI

- 1986, KpaiHa виробник - Нiмеччина);
- Котел <Конус-Кессель> (ВОТ), заводський J\bl18734000, piK виготовлення - 1991,
KpaiHa виробник - Нiмеччина;
- Котел ВОТ TNZ06, заводський J\Гs6908, piK виготовлення - 1990, краiна виробник
- Нiмеччина;
- Котел ВОТ <<Конус-Кессель>) (ВОТ) КV 2.0150, заводський Nsl7б7800, piK
виготовлення - 198б краiна виробник - Нiмеччина;
- Котел THERMOPAC 1500В (ВОТ), заводський М88193816, piK виготовленнrI -
1988, KpaiHa виробник - Iталiя,;
. Трубопровоdа пара mа zарячоi Boda з робочам muском пона0 0105 МПа i
mемперапlурою наzрiву вuIце Hictc 110 ОС, посуduн, tцо працююmь пid muском
понаd 0105 МПа, KpiM авmомобiльн|lх zазовлм ба.rлонiв, лцо € €мносллrяма dля
emroпozo MomopHozo пшпuва (пункm 9, dоdаmку 7), а саме:
- Повiтрязбiрник 1В4, заводський ЛЬ 7б4, piK виготовлення - L969, краiна виробник
- СРСР;
-,Повiтрязбiрник 1В4, заводський J\b767, piK виготовлення - 1969, краТна виробник
-- СРСР;
- Повiтрязбiрник 1В4, заводський Ng770, piK виготовлення - |969, краiна виробник
- СРСР;
- Повiтрязбiрник 1В4, заводський ЛЬ7б2, piK виготовлення - t969, краiна виробник
- СРСР;
- Повiтрязбiрник В-4, заводський J\Ъ7336, piK виготовлення - t973, KpaiHa виробник
' Польща;

- Резервуар високого тиску, заводський Ns41 l5827З3-t, piк виготовлення - 19б9,
краiЪа виробник - Нiмеччина;
- Резервуар високого тиску, заводський NЬ41/582733-2, piK виготовлення - Lgбg,
краiЪа виробник - Нiмеччина;
. Резервуар високого тиску, заводський Ns41 15827ЗЗ-З, piK виготовлення - 19б9,
краiЪа виробник - Нiмеччина;
-Ьмнiстiвисокого тиску, заводський J\Ъ368Z/tltlg2, piK виготовлення - |gg2,
краiна виробник - Нiмеччина,;
- eMHicTb високого тиску, заводський Ns3682lLl2l92, piK виготовлення - |992,
KpaiHa виробник - Нiмеччина;
- eMHicTi високого тиску, заводський NЬ368 2lLlЗlg2, piK виготовлення - lgg2,
краiна виробник - Нiмеччина;
- eMHicTb високого тиску,заводський jф3б82/1/4l92 , piK виготовлення - 1992,
крайа виробник - Нiмеччина;
- eMHicTb високого тиску, заводський ЛЬ36821115192, piK виготовлення - |992,
KparHa виробник - Нiмеччина;
- €мнiсть високого тиску, заводський }фЗ682/rlбD2 о piK виготовлення - |992,
KparHa виробник - Нiмеччина;
- Апарат,6,3м3, заводський NЬ7, piK виготовлення - 1990, краiЪа виробник - СРСР;



- Апарат б,3м3о заводський М8, piK виготовлення - 1990, краiЪа виробник - СРСР;
- Апарат 6,3мЗ, заводський Nч15, piK виготовлення - 1990, краiЪа виробник - СРСР;
- Апарат 6,3м3, заводський М10, piK виготовленЕя - 1990, краiна виробник - СРСР;
- Апарат 6,3м3, заводський NЬ9, piK виготовлення - 1990, KpaiHa виробник - СРСР;
- Апарат 6,3м3, заводський Ngl1, piK виготовленнrI - 1990, KpaiHa виробник - СРСР,;
- Апарат 6,3м3, заводський J\b12, piK виготовленнrI - 1990, краiЪа виробник - СРСР;
- Апарат б,3мЗ, заводський J\Гч13, piK виготовлення * 1990, краiЪа виробник - СРСР;
- Апарат 5,0м3, заводський Nэб, piK виготовлення - 1981, краiна виробник - СРСР;
- Апарат 5,0мЗ, заводський Nэ5, piK виготовлення - 1981, краiЪа виробник - СРСР;
. Посудина дозуюча, заводський Ns72l26, piK виготовлення - t973, краiна виробник

- Нiмеччина;
- Посудина дозуюча, заводський Ns72l25, piK виготовлення - |973, краiна виробник
- Нiмеччина;
- Реакт9р, облiковий 12,5м3 , заводський J\b26, piк виготовлення - 1990, краiна
виробник - СРСР;
- Ресивер повiтря, заводський J\b98495, piK виготовленЕя - 1998, KpaiHa виробник -
Фiнляндiя;
- Ресивер повiтря, заводський J\bA3 L049, piK виготовлення - L970, KpaiHa виробник
' Фiнляндiя;

- Ресивер повiтря, заводськийNs797808, piK виготовлення - !gg7,KpaiHa виробник
- Нiмеччина;
- Ресивер повiтря, заводський Ns20007, piK виготовлення - 1968, краiЪа виробник -
Iталiя;
- трубопровiд пари облiковий NsПТ-39, piK виготовлення - 1985, краiЪа виробник -
СРСР;
- трубопровiд пари облiковий NsПТ-40, piK виготовлення - L97L, краiЪа виробник -
СРСР;
:'трубопровiд пари облiковий Ns ПТ-41, piK виготовленIuI - 1985, краihа виробник -
СРСР;
- трубопровiд пари облiковий NЬ ПТ-42,рiк виготовленнlI - |959, краihа виробник -
СРСР;
- трубопровiд пари облiковий Ns ПТ-43, piK виготовленнrI - 1991о краIна виробник -
СРСР;
- трубопрqвiд пари облiковий Ns ПТ- 44, piK виготовлення - 1991, краiЪа виробник .

СРСР;
О Теlснолоziчне усmаmковання mа йоео еJrеменmа сасmем еазопосmачаlrня
ПРароdНоzо mа зрidнсеноео zазу суб'екmам zоспоdшрювання, а mакоJtс
ешовакорасmовуюче облаdнання поmуilснiсmю понаd 0,1 МВm (пункm 4 dоdаmtу
7), а сцtеi
- г€вопровiд середнього тиску .Щу273мм довжиною 316 п.м., Щу2l9мм довжиною 98
п.м., .Щу159мм довжиною 58 п.м., ý1O8мм довжиною 250 п.м., ý89мм довжиною
56 п.м., piK виготовленнrI - 1989, KpaiHa виробник - СРСР;
- г€lзопровiд середнього тиску Щу250мм довжиною 450 п.м., piK виготовлення -
1990, краrЪа виробник - СРСР;
- газореryляторниЙ пункт, piK виготовлення - 1990, краiна виробник - СРСР;
- Сушарка Бютнер Nч1, iнвентарний Ns998, piK виготовлення |970, краiЪа
виробник - Нiмеччина;



- Сушарка Бютнер Jф2, iнвентарний Ns962, piK виготовлення 1970, краiна
виробник - Нiмеччина;
- Сушарка АКС-8 N3, iнвентарний J\b4398, piK виготовлення 2ОО3, KpaiHa
виробник - Украiна;
- Сушарка АКС-8 Jф4, iнвентарний Nя8414, piK виготовлення 2005, краiЪа
виробник = УкраiЪа;
- Сушарка Бiзон J\Гч1, iнвентарний N9,7672, piK виготовлення - 2006, краiна виробник
- Украiна;
- Сушарка Бiзон J\b2, iнвентарний J\Ъ7673, piK виготовпення -2006, KpaiHa виробник

- YKpatHa;
о обладнання та захиснi системи, призначенi для експлуатацii в
потенцiйно вибухонебезпечному середовищi (пункт б, додатку 7)о а саме:
- eMHicTb 5390012, заводський J\b98495, piK виготовлення - |97З, краiЪа виробник -
Нiмеччина;
- eMHicTb 53900/4, заводський Jtlb 98495, piK виготовлення - |97З, краiна виробник -
Нiмеччина;

Резервуар стальний для нафтопродуктiв АБП-8,0, заводсъкий Nчб/н, piK
виготовлення - 1991, краiЪа виробник - УкраiЪа;
- Резервуар стальний для нафтопродуктiв РГС-25, заводський J\Ьбlн, piK
виготовлення - t991, краiна виробник - УкраiЪа;
- п€uIиво-роздавальна колонка NОVА-2КЕД-50-0,25-1-0,1, заводськиЙ J\!2437, piK
виготовлення - 2010, краiна виробник - УкраiЪа;
- п€lливо-роздавальна колонка NОVА-2КЕД-50-0,25-1-0,1, заводський Nе2909, piK
виготовлення -2012, краiЪа виробник - Украiна;
о вантажопiдiймальнi крани та машини, пiдйомники (пункт 10о додатку 7),
а саме:
- кран баштовий електричний КБ-572А, облiковий J\b ВМ-1, заводський Ns1238, piK
виготовлення - 1980, KpaiHa виробник - СРСР;
- кран баштовий електричний КБ-572Б, облiковий J\Ъ ВМ-2, заводський J\b692, piK
виготовлення - 1991, KpaiHa виробник - Украiна;
- кран баштовиЙ електричний КБ-572Б, облiковий ЛГs ВМ-3, заводський ЛГs1208, piK
виготовлення - L994, краiЪа виробник - УкраiЪа;
- кран мостовиЙ електричний КМ-5, облiковий J\Гs ВМ-4, заводський J\b6523, piK
виготовлення - L975, краiЪа виробник - СРСР;
- кран стрiловиЙ самохiдний на гусеничному ходу МКГ-25-01, облiковий J\bBM-S,
заводський J\b108, piK виготовлення - 1990, краiЪа виробник - СРСР;
- кран стрiловиЙ самохiдний пневмоколiсний МКП-25, облiковий NэBM_6,
заводський J\Гs615, piK виготовлення - L975,краiна виробник - СРСР;
- кран автомобiльний КС-3575А, облiковий NsBM-7, заводський J\b23880, piK
виготовлення - t99З, KpaiHa виробник - Украiна;
- кран автомобiльний КС-3575А, облiковий NsBM-8, заводський Jф20166, piK
виготовлення - 1991, краiна виробник - УкраiЪа;
- автомобiльниЙ гiдравлiчний пiдйомник АГП-22, облiковий JфBM-9, заводський
Nчl7б, piK виготовлення - 1983, краiна виробник - СРСР;
- тельфер електричниЙ Т-|0432, облiковий J\bBM-1O, заводський ЛЬ8800197, piK
виготовлення - 1988, краiЪа виробник - Болгарiя;



- тельфер електричний Verlinde, облiковий NsBM-11, заводський М1990, piK
виготовлення - 1988, краiна виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Fеlсо В 104, обпiковий МВМ-12, заводський М104/825, piK
виготовлення - 1990, краiна виробник - Болгарiя;
- кран мостовий електричний однобалочний опорний, облiковий JЮ ВМ-lЗ,
заводський J\bHO103038, piK виготовлення - 2001, KpaiHa виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Т-10532, облiковий J\bBM-14, заводський J\b147149, piK
виготовлення - I971-, краiна виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Т-10532, облiковий NsBM-15, заводський М147450, piк
виготовлення - |97I, краiЪа виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Т-LO4З2, облiковий JфBM-I6, заводський NЬ8819975, piK
виготовлення - 1988, краiна виробник - Болгарiя;
- кран мостовий електричний однобалочний опорний, облiковий J\bBM-17,
заводський J\b466, piK виготовлення - |987, краiЪа виробник - СРСР;
- тельфер електричний Т-110432, облiковий J\bBM-17, заводський J\b717823, piK
виготовлення - 1987, краiна виробник - Болгарiя (в складi крана заводський Nэ466);
- кран мостовий електричний однобалочний опорний, облiковий JфВМ-18,
заводський JS021, piK виготовлення - 1960, KpaiHa виробник - СРСР;
- тельфер електричний MD-3, облiковий J\bBM-18, заводський М10358, piK
виготовлення - 19б0, краiна виробник - Угорщина (в складi крана заводський
Nч021);
- кран мостовий електричний однобалочний опорний, облiковий NsBM-19,
заводський Ns199, piK виготовлення - 1974, KpaiHa виробник - СРСР;
- т€tль електрична ТЕ-5-921, облiковий JфBM-19, заводський J\b10024, piK
виготовлення - |974, KpaiHa виробник - СРСР (в складi крана заводський JФ199);
- тельфер електрrrrri T-IO472, облiковий J\bBM-2O, заводсъкий J\b1035184, piK
виготовлення - t982, краiЪа виробник - Болгарiя;
- кран мостовиЙ електричний одноба-почний опорний, облiковий МВМ-21,
заводсъкий j\b4361, piK виготовлення - |975, краiЪа виробник - СРСР;
- т€lпь електрична ТЕ-3-521, облiковий J\ЪВМ-21, заводський Ns1215, piK
виготовлення - |975, краiЪа виробник - СРСР (в складi крана заводський Nэ4361);
- кран мостовий електричний однобалочний опорний, облiковий NчBM_22
заводський Ns4362, piK виготовленнrI - |975, KpaiHa виробник - СРСР;
- тельфер електричний T-I04t2, облiковий NsBM-22 заводський Jф6885б1, piK
Виготовлення - 1979, краiна виробник - Болгарiя (в складi крана заводсъкий
Nч43б2);
- т€lпь електрична ТЕ-5.81У2, облiковий J\bBM-23, заводський Ns51349, piK
виготовлення - 1984, краiЪа виробник - СРСР;
- тельфер електричний Т-tO4З2, облiковий NЬВМ-24, заводський Ns1322058, piK
виготовлення - 1988, краiЪа виробник - Болгарiя;
_- кран мостовиЙ електричний одноба-гlочний опорний, облiковий J\ЪВМ-25
заводський J\b4872, piK виготовленнrI - t972, краiЪа виробник - СРСР;
- т€tль електрична ТЕ200-51120, облiковий NsBM-25 заводський Jф127575, piк
виготовлення - |97З, краiна виробник - СРСР (в складi крана заводський JФ4872);
- Кран мостовиЙ електричниЙ однобалочниЙ опорниЙ, облiковий NgBM_26
заводський NЬ103, piK виготовлення - |962, KpaiHa виробник - СРСР;



- т€lпь електрична ТЕ-5, облiковий NsBM-26 заводський J\bl1, piк виготовлення -
19б5, краiЪа виробник - Болгарiя (в складi крана заводський JФl03);
- тельфер електричний Demag DЮ, облiковий МВМ-27, заводський М1002913, piK
виготовлення - |972, краiЪа виробник - Нiмеччина;
- тельфер електричний Т-704З2, облiковий МВМ-28, заводський J\b778435, piK
виготовлення - 1987, KpaiHa виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Т-LO4З2, облiковий J\bBM-29, заводський J\b518434, piK
виготовлення - |977, краТна виробник - Болгарiя;
- тельфер електричний Т-70432, облiковий NsBM-30, заводський Jф51842б, piK
виготовлення - |977, краТна виробник - Болгарiя;
- т€tль електрична ТЕ-200-511, облiковий NЬВМ-31, заводський J\Ь177б28, piк
виготовлення - 1989, краiна виробник - СРСР;
- т€uIь електрична ТЕ-1-511, облiковий J\bBM-32, заводський Ns43868, piK
виготовлення - 1980, KpaiHa виробник - СРСР;
- тельфер електричний Т-|04З2, облiковий МВМ-33, заводський М518427, ptK
виготовлення - t977, краiна виробник - Болгарiя;

о технологiчнi транспортнi засоби (пункт 12, додатку 7), а саме:
- автонавантажувач 4081, заводський NЬ24239, piK виготовлення - 2001, державний
номер Т00 1 3 1ВК, краiна виробник - УкраiЪа;
- електронавантажувач STILL R60-10, заводський Jф601-6|45З, piK виготовлення -
|992, державний номер Т1351РВ, краiЪа виробник - Нiмеччина;
- електронавантажувач ЕВ 7l7.ЗЗ.22, заводський J\Ъб3319103874, piK виготовлення
- 1983, державний номер Т037бРВ, краiна виробник - Болгарiя;
- автонавантажувач Linde Е40Р-02, заводський J\Ъ337J08002140, piK виготовлення -
1998, державний номер Т0431РВ, краiЪа виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач ТСМ FНGDЗбN9, заводський J\ЬlЗU005593 piK виготовлення -
2007 , державний номер Т00121ВК, KpaiHa виробник - Японiя;
- автонавантажувач ТСМ SSL711, заводський Ns56U00229 рiквиготовлення -2007,
державний номер Т00123ВК, KpaiHa виробник - Японiя;
- автонавантажувач Linde H8OD-01, заводський NЬН2Х396В00442,рiквиготовлення
- 201- 1, державний номер Т01 158ВК, краiЪа виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H8OD-03, заводський JфЕlХ353ТО1271r,рiквиготовленнrl
- 2006, державний номер Т00534ВК, краiна виробник - Нiмеччина;
- автонавантalкувач Linde H7OD-03, заводський JфЕlХ353ТОOб59, piK виготовлення
- 200б, державний номер Т00533ВК, краiна виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H7OD-03, заводський JфЕlХ35ЗТО1 692, piK виготовлення
- 2006, державний номер Т1344РВ, краiЪа виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H7OD-03, заводський J\bElX353S00599, piK виготовлення

2005, державний номер Т1349РВ, краiЪа виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H7OD-03, заводський J\ЪЕlХ353500598, piK виготовлення
- 2005, державний номер Т1347РВ, краiна виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H7OD-02, заводський NsЕlХЗ53LО1153, piK виготовленнrI
- 2000, державний номер Т00120ВК, краiЪа виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H7OD-02, заводський J\ЬН2Х39бЕ51208, piK виготовлення
- 20L4, державний номер Т00693ВК, краiна виробник - Нiмеччина;
- автонавантажувач Linde H7OD-02, заводський J\bH2X396E51205, piK виготовлення
- 20t4, державний номер ТOOб92ВК, краiна виробник - Нiмеччина;



- навантажувач колiсний VOLVO L180FHL, заводський J\ЪUCEL180FJ00012553, piK
виготовлення - 2009, державний номер Т01 125ВК, краiЪа виробник - Швецiя;
- навантажувач колiсний VOLVO T.180D, заводсъкий NsL180DV4329, piK
виготовлення - 2001, державний номер Т01126ВК, краiна виробник - Швецiя;
- навантажувач колiсний VОLVО L90, заводський J\bL9OV10659, piK виготовленнrI

- 1991 , державний номер Т01 124ВК, краiЪа виробник - Швецiя;
- штабелюв€lльний навантажувач Svetruck 16120-38 заводський Мб1431055085, piK
виготовлення -20t1, державний номер Т01122ВК, краiЪа виробник - Швецiя;
- штабелюва-гlьний навантажувач Svetruck |2|20-З5 заводський J\b0034921, piK
виготовлення - 2009, державний номер Т01 121ВК, краiна виробник - Швецiя;
- штабелюва-пьний навантажувач Svetruck 16120-38 заводський J\b0034922, piK
виготовлення - 2010, державний номер Т0112ЗВК, KpaiHa виробник - Швецiя;
- перевантажувач лiсу колiсний Sennebogen 723M-HD заводський М723.0.114, piK
виготовлення - 2006, державний номер Т1350РВ, краiна виробник - Нiмеччина;
- перевантажувач лiсу колiсний SеппеЬоgеп72З заводський ЛГs723.0.12б, piK
виготовлення - 2008, державний номер Т00118ВК, краiЪа виробник - Нiмеччина;
- одноковшовий навантажувач Ljungby Maskin L-|7 заводський J\b1150, piK
виготовлення - 1998, краiЪа виробник - Швецiя;
- навантажувач фронта-гrьний Т-156Б-09 заводський J\Ъ7651, piK виготовлення -
20LЗ, KpaiHa виробник - Украiна;

lv- унiверсальний фронтальний навантажувач UNC-060 заводський Jф5793, piK
виготовлення - 1988, KpaiHa виробник - Чехословакiя;
- екскаватор Neuson 8002RDV заводський }lb02-0252, piK виготовлення - 1997,
краiна виробник - Нiмеччина;
- електровiзок ЕП-011.2 заводський J\b08924016, piK виготовлення - 1989, краiЪа
виробник - Болгарiя.

. устатковання напругою понад 1000В (електричне устатковання
електричних станцiй i мережо технологiчне електрообладнання), (пункт
7, додатку 7), а саме:

- IРП-1 ЗРУ-10 кВ в складi 22-!Ц KoMipoK cepiI КРУ 2-|0, piK виготовленнrI - 1980,
краiна виробник - СРСР;
- ЦРП-2 ЗРУ-10 кВ в складi 22'Щ KoMipoK cepiT КРУ 2-|О, piK виготовлення - 1980,
краiна виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ <Трансформатор власних потреб>> в складi силового трансформатора
Тигry ТП-100-12, заводський NЬ094508, piK виготовлення - 1966, краiЪа виробник -
СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ NЬ1 кПаросилове господарство >) в складi: силового трансформатора
тигIу ТСМ-560/10, заводський Jф7871, piK виготовлення - 19б3, npJI"u 

"ЙрЪб""* -СРСР та силового трансформатора типу ТМЗ-1000/10, заводський J\b5989, piK
виготовлення - |97З, краiна виробник - СРСР;
- ТП-1 010,4 кВ J\Ъ2 <ДСП-t> в складi: силового трансформатора типу ТМЗ_1600/10_
75УЗ, заводський J\b5223, piK виготовлення - |979, краiЪа виробник - СРСР та
оилового трансформатора типу ТМЗ-1600/10-75УЗ, заводський Ns5224, piK
виготовлення - |979, KpaiHa виробник - СРСР;
-'ТП-10/0,4 КВ Jф3 оДСП-Zu в складi: силового трансформатора тигIу ТМЗ_
1б00/10У1, заводський J\Ъ509407, piK виготовлення - 2005, краiЪа виробник -



{краiна та сиJIового трансформатора типу ТМЗ-1600/10У1, заводський NЬ509406,
piK виготовленIIя - 2005, краiна виробник - Украiна;

заводський Jф14498, piK виготовлення - |97З, краiЪа виробник - СРСР та силового
трансформатора типу ТМ-560/10, заводський Ns22337, piK виготовлення - |97З,
краiЪа виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ J\Ъб в складi: силового трансформатора типу ТМЗ-1600/10У1,
заводський Np274788, piK виготовлення - 2005, краiЪа виробник - УкраiЪа та
силового трансформатора типу ТМЗ-1000l|0-72У4, заводський Ng227269, piK
виготовлення - 1980, KpaiHa виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 d J\Гs8 (Механiчна дiльниця) в складi силового трансформатора тип),
ТМ-400/10, заводський Ns9722,рiк виготовлення - Ig|O,краiЪJвироЪ""* - ёРСР;
- ТП-10/0,4 кВ }lb10 (ДСП-1 >> в складi: силового трансформатора типу ТМЗ-
1600/10У1, заводський Jф4285, piK виготовлення - 1991, краТна виробник - СРСР та
силового трансформатора тиггу ТМ-1600/10У1, заводський Nэ4276, piK
виготовлення - 1991, краiна виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ J\bl1 (ДСП-1 ) в складi: силового трансформатора типу ТМ-
1600/10У1, заводський J\Ъ4012, piK виготовленнrI - 1991, краiна виробник - СРСР;
силового трансформатора тигtу ТМ-lб00/10У1, заводський J\b4013, piK
виготовлення - 1989, KpaiHa виробник - СРСР та силового трансформатора тигry
ТМ-1600/10У1, заводський J\b3325, piK виготовлення - 19б9; KpatHa u"роб""* -
СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ J\b12 (ПТС) в складi: силового трансформатора типу ТМЗ-1600/10,
заводський Ns2L2475, piк виготовлення |977, краiЪа виробник СРСР та
силового трансформатора тиrгу ТМЗ-1600/10, заводський J\b|977, piK виготовлення
- 1967, краiна виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ NЬ13 <<Компресорна) в складi: силового трансформатора тигIу ТМЗ-
б30110, заводський NsIЗ54, piK виготовлення - 1977, краiЪа виробник - СРСР та
силового трансформатора типу ТМЗ-1600/10, заводськиЙ J\Гs1365, piK виготовленнrI
- 1967, KpaiHa виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ Ns14 (РУ-10 кВ>> в складi: силового трансформатора тиtry ТМЗ-
б30110-82У1, заводсъкий NsЗ65057, piк виготовлення - |982, краiЪа виробник -
СРСР та силового трансформатора типу ТМФ-400/10-У1, заводський J\Гs16039, piK
виготовлення - I97|, краiЪа виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ J\b15 в складi: силового трансформатора типу ТМ-1000/10,
ЗаВОДськиЙ ЛГs2889, piK виготовленнrI - |97t, краiЪа виробник - СРСР та силового
трансформатора типу ТМФ-400/10-У1, заводський J\b16039, piK виготовлення -
1969, краrЪа виробник - СРСР;
. ТП-10/0,4 кВ J\Ьlб в складi: силового трансформатора тигry ТМЗ-1600/10-75У3,
ЗаВОДськиЙ j\Ь5З65, piK виготовленнrI - 1980, краiЪа виробник - СРСР та силового
трансформатора типу ТМЗ-1600/10-75У3, заводський Ns5313, piK виготовлення -
1980, KpaiHa виробник - СРСР;
- ТП-10/0,4 кВ Ns18 в складi силового трансформатора тигtу ТМЗ-1600/10-75У3,
заводський Jф5318, piK виготовлення - 1980, краiЪа виробник - СРСР
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Розроблено та затверджено наказом:
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KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення J\b90-5-19.
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1) <<Положення

2) <<Положення про служб}ч охорони працi>>.

ня Положень



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

5) Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецодягом.
спецвзуттям та засобами iндивiд.чального з ахисцч> .

- НаКаз Nq19-ОД вiд 11.01.2019 кПро проведення 3-х ст.yпеневого

оперативного контролю за станом охорони працi в цехах i стп_rrкт.,rрних

пlдроздlлах шдприемства).
- Наказ Л!24-ОД вiд 15.01.2019 <Про затвердження перелiку робiт з

пiдвищеною небезпекою>>.

- Наказ ЛЬ23-ОД вiд 15.01.2019 кПро органiзацiю виконання робiт
пiдцищеноi небезпеки за наряд-допускамп>.

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

- Наказ J\Ь2l-ОД вiд 16.01.2020р. <Про затвердження Перелiку iнструкцiй з
охорони працi>>

На пiдприсмствi дiють наступнi iнструкцii:
- Ngб/н iнструкцiя з охорони працi для проведення вст}.пного iнструктаж}r;
- М1' iнструкцiя з пожежноi безпеки ТОВ <<Свиспан Лiмiтеш>

(загальнооб' сктовий режим) :

- }lb5 для машинiста котла ВоТ <Конус-Кессель> цеху ламiнування;
- Jtlb10 для оператора автоматичних та напiвавтоматичних лiнiй цеху ДСП-2:
- }lb16 для оператора сушильноi установки <<Бютнер>> цеху ДСП-1:
- Jф 18 для оператора сушилъноi установки АКС-8 цеху ДСП- 1 :

- М20 для машинiста котла ВОТ <Коцчс-Кессель> цеху ДСП- 1;

- Ng33 при обслуговуванi. ремонцч" очищенi емностей. резервуарiв i цистерн:
- NqЗ4 для апаратникiв по виробництву синтетичних клеiльних смол:
- J\b37 при обслуговуваннi емностей. що працюють пiд тиском:
- ,NЬ45 для оператора дiльницi постформування цеху ламiнування:
- ЛЬ48 для машинiста котлiв цеху ламiнування;
- }lb60 для оператора сушипъноi установки <<Бiзон> цех}r ДСП-2:
- Nq66 пiд час проведення покрiвельних робiт:
- лГq71 при виконаннi робiт на висотi:
- Nq72 при виконаннi газонебезпечнихробiт:
- Nq73 при рiзаннi i зварюваннi металу пропан-бутановими сумiшами:
- J\b79 при заправцi транспортних засобiв паливо_мастильними матерiагrами;
- J\b81 для машинiста пересувного компресора:
- Nq85 для слюсаря-ремонтника транспортноi дiльницi;
- J\b88 для водiя автонавантажувача:

- J\b89 для електрогазозварника:
- J\b91 для рiзання холодного металу;



- }lЪ96 для вулканiзаторника;
- Ng99 при експлуатацii балонiв;
- J\b100 для машинiста автогiдропiдйомника;

- J\!104 для кранiвникiв (машинiстiвL стрiлових самохiдних (автомобiльних.

ryсеничних. пневмоколiсних) KpaHiB:

- Ng105 пiд час робiт з вантажними машинами" що керуються з пiдлоги:
- Ng106 для стропаБникiв (зачiплювачiвt якi обслуговують

вантажопiдiйма-гlьнi крани та механiзми:
- J\b107 для кранiвникiв (машинiстiв) баштового крана цеху ПТС;
- J\b109 для електрозварника ручного зварювання;
- Ngll1 для слюсаря з ремонту та експлуатацii газопроводiв" газового

обладнання ГРП (ГРУ) та цехiв пiдприемства:
- Jф112 для слюсаря по ремонту устатк}rвання котелъних цехiв:
- }lb113 для машинiстiв парових та водогрiйних котлiв;
- J\гql18 при роботi на персональном.ч комп'ютерi:
- }гg128 для слюсаря КВПiА:
- Ng132 для машинiста компресорноi установки:
- Ng149 при подачi палива в котельню ПСГ:
- Jф150 дпя машинiста котла ВОТ <Конус-Кессель> цеху ДСП-2:
- J\b154 для автозаправника;
- J\Ъ15_8 по обслуговуванню водогрiйного котла <Unical ELLPREX-3500>:
- J\b160 про надання першоi (долiкарськоi) допомоги при нещасних випадках:
- Nglбl для машинiста котлiв ВОТ цеху ДСП-1 при обслуговуваннi насосно-
, акумуляторноiустановки;
- Ng177 для машинiста котлiв ВОТ цеху ДСП-2 при обсл}rговуваннi насосно-

акумуляторноТ установки:
- }lb184 при виконаннi вантажно-розвантажувальних робiт:
- J\Ъ250 з органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на виб}.хонебезпечних

об' ектах (загальнооб' ектовий режим).
(ПРiЗВИЩе, iм'я та по батьковi осiб, якi вiдповiдають за дотриманнrIм вимог законодавства з питань охорони
працi та промисловоТ безпеки; наявнiстю сrrужби охорони працi, iнструкцiй про проведенIuI навчання та
iнструктажу з питань охорони працi, ексгrпуатацiйноi документацii)

- Наказ Jф343-ОД вiд 19.11.2020р. <Про створення KoMicii з перевiрки знань
працiвникiв з питань охорони працi>>.

Голова KoMicii: Янкевич О.Р. - засцчпник дирецтора з виробництва
(пройшов навчання в ТзОВ <<Оазис-технолоджi> i виявив потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi" надання домедичноi допомоги
потерпiлим. гiгiсни працi та електробезпеки в KoMicii }zправлiння Держпрацi

iдчення Jф1436-62-, Ns62 Bi
<<оазис-технол

ЗНання (<Правил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних
KpaHiB" пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>. <<Правил



охорони працi пiд час експлуатацiТ навантажувачiв>. <Типовоi iнстр]rкцii з
органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт> в KoMicii }rправлiння
Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення J\Ь143б-б2-в-20. протокол J\b

62-в вiд 04.12.2020: пройшов навчання в ТзОВ <Оазис-технолоджЬ i виявив
потрiбнi знання <<Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTp}rMeHToM та
пристроями>>. <<Правил безпеки систем газопостачання>>" <<Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотЬ. ДБНА.З.2-2-2009 <Система

KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi" посвiдчення Nq90-5-19"
протокол J\g 5 вiд 31.05.2019);
Члени KoMicii: Шевело В.М. - технiчний керiвник
(пройшов навчання в ТзОВ <Оазис-технолоджЬ> i виявив поцliбнi знання
ЗоКоноДоВЧИх aKTiB з охорони працi" надання домедичноI допомоги
потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки в комiсii.,gправлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi. посвiдчення J\b 714-35-20. протокол Jф 35 вiд 31.07.2020:
пройшов навчання в ТзОВ <<Оазис-технолоджi>> i виявив потрiбнi знання
<Цравил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроямп>.
<<Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотЬ>. ДБНА.3.2-2-2009
кСистема стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека в
будiвництвi>" <Правил ОП пiд час експлуатацii обладнання. що працюе пiд
ТИСКОМ)). (<Правил безпеки систем газопостачання>>. <<Правил охорони працi
пiд час експл.чатацiт вантажопiдiймальних kpaHiB" пiдiймальних пристроiъ i
вiдповiдного обладнання>" <Мiнiмальних вимог з охорони працi на
тимчаоових мобiльних будiвельних майданчиках>. <Правил охорони працi

пройшов навчання в ТОВ <НВФ <Оазис-технолоджЬ> i виявив потрiбнi
знання <<Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та
пристроямю>. <<Правил безпеки систем газопостачаннл>" <<Правил охорони
працi пiд час виконання робiт на висотi>" кправил 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 Jфб9_5-19.

(пройшов навчання в ТоВ <<НВФ <<оазис-технолоджil> i виявив потрiбнi
знання законодавчих aKTiB з охорони працi. надання домедичноТ допомоги
потерцiлим. гiгiени працi та електробезпеки в KoMicii ]управлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi. посвiдчення J\Ъ69-5-19. протокол NЬ5 вiд 31.05.2019:

пiд час вантажно-розвантаж.чвальних робiт> в Рiвненськiй областi.
посвiдчення }lb 714-35-б-20" протокол J\Ъ 35-б вiд 31.07.2020: пройшов
Навчання в ТзОВ <<Оазис-технолоджЬ i виявив потрiбнi знання <<Правил

охорони працi на автотранспорть). ((правил охорони працi пiд час
експлуатацii навантажувачiв>>" <<Правил охорони працi в деревообробнiй
промисловостil>. <<Типовоi iнструкцii з органiзацii безпечного ведення
газонебезпечних робiо> в KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненсъкiй
областi" посвiдчення Jф 714-35-в-20. протокол Nq 35-в вiд 31.07.2020:

Адамов А.В. - головний енергетик

пройшов навчання в ТОВ <НВФ <Оазис-технолоджi> i виявив потрiбнi
знання <<Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та
пристроямп>" <<Правил охорони працi пiд чао виконання робiт на висотi>>.

охорони працi на тимчасових мобiльних б}rдiвельних майданчикаю>" <<правил
ОЦОРОНИ ПРаЦi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт>> в KoMiciI
УпРавлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення J\b3102-95-18"
протокол }lЪ 95 вiд 02.08.2018L

Захожий В.В. - провiдний iнженер ВОП та ПБ
(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 KqMicii управлiння Держпрацi в
РiвненськiЙ областi" посвiдчення Nq78-5-19. протокол Jф5 вiд З1.05.2019:
пройшов навчання в ТоВ < нвФ <оазис-технолоджi> i виявив поцliбнi
знання <правил охорони працi пiд час роботи з iнструtrцентом та
пристроями)). ((Провил безпеки систем газопостачаннп>" <<Правил охорони
працi пiд час виконаннЯ робiТ на висотi>>. <<ПравиЛ охоронИ працi на
автотранспортi>. <правил охорони працi пiд час експл}rатацii
навантажувачiв>>. <<Правил охорони працi в деревообробнiй промисловостi>> в



KoMicii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення J\b78-5-19"
протокол Jt5 вiд 31.05.2019)

Наказ Nq198-ОД вiд 03.0б.2019р. кПро призначення вiдповiдалъних осiб за
безпечцч експлуатацiю об'сктiв пiдвищеноi небезпеки (АЗП)>>.

Вiдповiдальною особою за проведення газонебезпечних робiт та робiт }r

вибухопожежонебезпечних зонах призначений головний енергетик Адамов
А.В.. який пройшов 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
управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення Nqб9-5-19.
протокол J\Гq5 вiд 31.05.2019: пройшов навчання в ТОВ (НВФ (Оазис-
технолоджi> i виявив потрiбнi знання <Правил охорони працi пiд час роботи
з iнqтрументом та пристроямп>. <<Правил охорони працi пiд час виконання

робiт на висотi>>. <<Правил безпеки систем газопостачаннл>. <<Правил охорони
працl на автотранспорт1))" (правил охорони прац1 пlд час експлуатац11
навантажувачiв>" <Правил охорони працi в деревообробнiй промисловостi> в
комiсii управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi. посвiдчення J\b69-5-19.
протокоц J\Гq5 вiд 31.05.2019: пройшов навчання в ДП (Рiвненський ЕТЦ) i
виявив потрiбнi знання <<правил оп пiд час експлуатацii обладнання. що
працюе пiд тиском> в KoMicii управлiння .Щржпрацi в Рiвненськiй областi.
посвiдчення Jф3961-124-18. протокол Jф124 вiд 07.09.2018: пройшов
навчання в ДП <<Рiвненський ЕТЦ>> i виявив потрiбнi знання <<Правил

оцорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймалъних KpaHiB.
пiдiймальних пристроiъ i вiдповiдного обладнання>. <<мiнiмальних вимог з
охорони працi на тимчасових мобiльних будiвельних майданчикаю>" <<Правил

охорони працi пiд час вантажно-розвантаж}lвальних робiт> в KoMiciT

управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi" посвiдчення J\b3102-95-18.
протокол J\Гq95 вiд 02.08.2018.

Наказ J\Ъ198-ОД вiд 03.06.2019р. <Про призначення вiдповiдальних осiб за
безпечну експлуатацiю об'ектiв пiдвищенот небезпеки (дзп)>.
Вiдцовiдальною особою за справний стан i безпечн}r експл_,rатацiю
обладнання АЗП призначений завiдуючий складом ПММ Яковччк Б.Г." який
ПРОЙшОв перевiрку знань нормативно-правових aKTiB з охорони працi в
KoMicii товариства.

НаКаЗ ЛЬ64-ОД вiд 17.02.2020р. <Про призначення вiдповiдальних осiб>.
вiдповiда-гlьною особою за технiчний стан та безпечн}, експл}rатацiю газового
гОСпоДарства призначений майстер газового господарства Федорч.чк В.С..
яКиЙ 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 управлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi. посвiдчення J\Гq78-5-19. протокол Jф5 вiд 31.05.2019:
проЙшов навчання в ТОВ < НВФ <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>" <<Правил охорони працi на
автотранспортi>" <правил охорони працi пiд час експ.цчатацii
навантажувачiв>" <Правил охорони працi в деревообробнiй промисловостi> в
KoMiciT управлiння Держпрацi в Рiвненоькiй областi. посвiдчепня Ng78-5-19.
протокол Nq5 вiд З1.05.2019.

Наказ Ng 65-ОД вiд 17.02.2020 (Про призначення вiдповiдальних осiб).
вiдпоqiдальною особою за електрогосподарство пiдприемства призначено
ГОлОРнqго енергетика Адамова А.В." який мае V групу з електробезпеки до i
вище 1000В. посвiдчення NЬ 4101-120-14" остання перевiрка знань 09.10.2020.

Наказ J\b 147-ОД вiд 05.05.2020 <Про призначення вiдповiдальних осiб за
безпечну експлуатацiю об' eKTiB пi чвищеноi небезпеки> :

1) ВiДПОвiдальними особами за справний стан та безпечцч експл}rатацiю
КОтлiв" економаЙзерiв. компресорiв. трубопроводiв пари i гарячоi води
призначити:

- ПО цехУ ДСП-1 - енергетик Гризовський I.C. (в цiлом.ч) та MexaHiK
Барабаш О.В. (механiчна частина)

- По цехУ ДСП-2 - начальник ЕТЛ - старший майстер електродiльницi
Дацюк М.А. (в цiлому) та MexaHiK Мельник Л.В. (механiчна частина)
ПО ПаРОСиловому господарству та центральнiй компресорнiй _ старший
майстер паросилового господарства Ясинський E.I. (в цiлом}z) та
начальник ЕТЛ - старший майстер електродiльницi Дацюк М.А.

- По цеху ламiнування - енергетик Парфiенко М.о. (в цiлом}r) та MexaHiK
Захожий С.Р. (механiчна частина)

- ПО ЦеХУ комплектацii - начальник цех.''r Iванiшина Т.О. (в цiлом]r) та
MexaHiK ЗаХОЖиЙ е.Р. (механiчна частина) та енергетик Парфiненко
М.О. (електрочастина)

- По будiвельно-виконробськiй дiльницi - начальник дiльницi Коць о.Ф.
(в цiломУ) та начальник ремонтно механiчного цехч 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 безпечцч експл}rатацiю
посудин. що працюють пiд тиqком призначити:

- По цеху ДСП-1 - MexaHiK Барабаш О.В.
- По цеху ДСП-2 - MexaHiK Мельник Л.В.
- ПО паросиловомч господарству та центра_гlьнiй компресорнiй - старший

майстер паросилового господарства Ясинський E.I.
- По цеху ламiнування - MexaHiK Захожий е.Р.
- По цеху комплектацii - начальник цехч Iванiшина Т.о.

По ремонтно-механiчному цеху - нача.tlьник ремонтно механiчного цех}r
ToMiH В.Р.
По транспортнiй дiльницi - керiвник дiльницi Довгалець 0.I.
вiдповiдальнi особи пройшли навчання в }rчбових комбiнатах i
перевtрку знань нормативно-правових akTtB з охорони працi в koMiciT

Держпрацi в Рiвненськiй областi.
3) Вiдповiдальними 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 - старший майстер електродiльницi

Дацюк М.А. та MexaHiK Мельник Л.В.
- По паросиловом.ч господарств}r та ценцlальнiй компресорнiй _ старший

МаЙСТеР паросилового господарства Ясинський E.I. та начшlьник ЕТЛ -
СТаРШИй МаЙстер електродiльницi Дацюк М.А. та MexaHiK Мельник Л.В.

- По цехУ ламiнування - енергетик Парфiенко М.о. та MexaHiK Захожий
е.р.

_ 4) Вiдповiдальними особами за утримання }, справном}, cTaHi
вантажопiдiйма-гtьних kpaHiB. пiдйомникiв. вантажопiдiймальних
мех€lнiзмiв. знiмних вантажозахоплювальних пристроiъ. та. колисок длп
пiдiймання людей та пiдкранових колiй призначити:

- ПО ЦеХУ ДСП-1 - енергетик Гризовський I.C. (в цiлом]r) та MexaHiK

- По цехУ ДСП-2 - MexaHiK Кожарко о.А. (в цiлому) та начальник ЕТл -
старший майстер електродiльницi Дацюк м.А. (електрочастина)

- По паросилово}цу господарству та центраrrьнiй компресорнiй - старший
майстер паросилового господарства Ясинський E.I. (в цiлому) та
цача"пьник ЕТЛ _ старший майстер електродiльницi Дацюк М.А.
(електрочастина)

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

- По цехv комплектацii - начальник цеХУ Iванiшина Т.о. (в цiлом]r)"
начальник ЕтЛ - старший майстер електродiльницi Дацюк м.д.
(електрочастина) та MexaHiK Захожий е.р. (механiчна частина)



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

По цеху смол - MexaHiK Медведь МС.Л. (в цiлому) та енергетик
Гризовський I.C. (електрочастина)

По транспортнiй дiльницi - керiвник дiльницi Довгалець 0.I. (в цiлому)
та начальник ЕТЛ - старший майстер електродiльницi Дацюк М.А.
(електрочастина)

По електродiльницi - начальник ЕТЛ - старший майстер електродiльницi

Дацюк М.А. (електрочастина) та начальник ремонтно-механiчного цеху
ToMiH В.Р. (механiчна частина)
По будiвельно-виконробськiй дiльницi - началъник дiльницi Коцъ О.Ф.
(в цiлому) та начальник ЕТЛ - старший майстер електродiльницi Дацюк
М.А. (електрочастина).
вiдповiдальнi особи пройшли навчання в }zчбових комбiнатах i
перевiрку знань нормативно-правових aKTiB з охорони працi в KoMicii
Держпрацi в Рiвненськiй областi.
5) Вiдповiдальними особами за безпечне проведення робiт
вантажопiдiймальними кранами. пiдйомниками" вантажопiдiймальними

\леханiзмами. знiмними вантажозахоплювальними пристроями. та.
колисками для пiдiймання людей призначити:
По цеху ДСП-1 - начальник цеху Назарзука В.В.
По цеху ДСП-2 - начальник цеху Телец{чка О.О.
По паросиловому господарству та центральнiй компресорнiй - старший
майстер паросилового господарства Ясинсъкого E.I.
По цеху ламiнування - начальник цеху П}zхтаевича I.Г.
По цеху комплектацiI - начальник цех}r Iванiшин}z Т.О.
По ремонтно-механiчном}r цеху - начальник цеху ToMiHa В.Р.
По цеху смол - начальника цеху Слепову К.М.
По цеху ПТС - начальника цеху Iвашенюту П.В.
По транспортнiй дiлъницi - керiвника дiльницi Двгальця 0.I.
По електродiльницi - начальника ЕТЛ - старший майстер
електродiльницi Дацюка М.А.
По будiвельно-виконробськiй дiльницi - начальник дiлъницi Коць О.Ф.
Вiдповiдальнi особи пройшли навчання в учбових комбiнатах i
перевiрку знань нормативно-правових aKTiB з охорони працi в KoMiciT

Держпрацi в Рiвненськiй областi.

Наказ Jф 148-ОД вiд 05.05.2020 <Про призначення вiдповiдальних осiб за
?б9qцечцч експл.чатацiю навантажувачiв (електровiзкiв) пiдприемства> :

1. вiДповiдальними особами за безпечне проведення робiт навантаж}rвачами.
призначити:





Редуться Журнал реестрацii iнстр}rкцiй з охорони працi; Журнал облiку
видачi iнструкцiй з охорони працi. Журнал iнструктажiв на робочоплу мiсцi"
ЖУРнал рёестрацiТ наряд-допускiв на виконання робiт з пiдвищеною небезпекою.

Працiвники ТОВ <СВИСПАН ЛIМIТЕД> забезпеченi спецодягом та
з_асобами iндивiдуального захисту в повному об'емi. Видача працiвникам i
повернення ними ЗIЗ облiковуеться в особистих картках облiк}r спецiального одяry.
СПеЦiаЛЬНОго вз}rття. та iнших засобiв iндивiдуа_гlъного захисту встановленоi форми.

Працiвникiв ТОВ <СВИСПАН ЛIМIТЕД> забезпеченi спецодягом"
спецвзуттям. касками" рукавицями та iншими засобами iндивiдуального захисту
згiдно галузевих норм та Мiнiмальнi вимог безхпеки i охорони працi при
використаннi працiвниками засобiв iндивiдуального захист}, на робочом.ч мiсцi.

В наявностi е необхiднi iнструкцii з охорони працi" експлJrатацiйна
документацiя" паспорти та iнстукцii на обладнання" поспарт на газове
господарство. акти про прийняття в експлуатацiю закiнченого б}rдiвництвом
об'екту (на газове устаткування)., Все обладнання котлонагляд.ч (паровi та водогрiйнi котли" трубопроводи
пари та гарячоi води. посудини. що працюють пiд тиском)" обладнання АЗП"
вантажопiдiймалънi механiзми" ТТЗ пiдприемства у вiдповiднi термiни пройшли
експертне обстеження та технiчний огляд.

До виконацання робiт та до експлуатацii устаткування доп}rскаютъся
працiвники. якi проЙшли навчання в учбових комбiнатах i мають свiдоцтво
(посвiчення) про присвоення квалiфiкацii т'а працiвники якi пройшли спецiаrrьне



ьним одягом €Lльного
Захист}r" та iншi.

(засобiв iндивiдуального захисту, нормативно-правовот та матерiально-технiчноI бази навчально-методиtIного
забезпечення)

Директор ТОВ <СВИСПАН ЛIМIТЕД>
та'прiзвище)

,Щекларацiя зареестроваIIа у жypHarri облiку суб'ектiв у територitшьному
органi .Щержпрацi

ПРимiтки: l. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надае згоду на обробку персонi}льних даних з метою
ЗабеЗПечення Виконання вимог Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на
експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки.

2. РееСТРацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазнача€ться фiзичними особами, якi через
СВОi РеЛiГiЙнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це вiдповiдному органу
державноi податковоi сrryжби i мають вiдмiтку в паспортi.''.
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