ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця. ПАТ «Барський машинобудівний завод»
(для юридичної особи: найменуванняюридичної ■

23000 Вінницька обл., м. Бар , вул. Каш танова,5, Барська районна адміністрація
особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно

ЄДРПОУ 14307570, КВЕД 28.93, 25.21
з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та.по батькові

Голова правліниня

Лук Ілля

Григорович

______________

керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається.

фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

повідомили про це відповідний орган . державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

(04341) 2 -24- 32, ф акс (04341) 2-42-80 Е - шаіі: Ь агта8Ь @ икг.пеі_______________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

ПАТ «Барський маш инобудівний завод», м. Б ар, вул. К аш танова, 5 ____________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації застосування) Машин,механізмів; устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПрАТ «Страхова компанія «Універсальний поліс», № 51/7606,301048

від 03.02.2017 року

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

__________ Я, Л у к

їл л я ______ Григорович________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов прап
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки:
Ремонтні, м онтаж ні, будівельні та інші роботи, що виконую ться на висоті понад 1,3
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконую ться на висоті 5 метрів і більше на/
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконую ться за допомогою
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата
виготовлення,країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

Кількість робочих місць - 16 (шістнадцять), в тому числі тих, на яких існує
підвищений ризик виникнення травм, а саме:
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Виробничі об’єкти та промислові майданчики знаходяться за адресою:
23000 вул. Каштанова,5, м. Бар, Вінницької області.
Територія підприємства - огороджена територія площею -19 га;
Будівлі:
Виробничо-інструментальний цех: будівля складається з двох спарених блоків виробничого одноповерхового та адміністративно-побутового. Будівля прямокутної
форми в плані 111,87X56,45, площа забудови 6315 м2. Вентилювання приміщень цеху
здійснюється за допомогою промислових витяжних вентиляторів та природним
шляхом через віконні та дверні прорізи. Стіни цеху з цегли, к4аркас із залізобетону.
Перекриття з залізобетоних плит. Вікна - деревяні блоки з подвійним склінням та
склоблоки. Покрівля - азбестоцементні листи.
Механоскладальний цех №1: будівля складається з двох спарених блоків виробничого одноповерхового та адміністративно-побутового. Будівля прямокутної
форми в плані 93,5X62,8, площа забудови 5872 м2. Вентилювання приміщень цеху
здійснюється за допомогою промислових витяжних вентиляторів та природним
шляхом через віконні та дверні прорізи. Стіни цеху з цегли, каркас із залізобетону.
Перекриття з залізобетоних плит. Вікна - деревяні блоки з подвійним склінням.
Покрівля - азбестоцементні листи.
Механоскладальний цех № 2: будівля складається з двох спарених блоків виробничого одноповерхового та адміністративно-побутового. Будівля площею
забудови 6290 м2. Вентилювання приміщень цеху здійснюється за допомогою
промислових витяжних вентиляторів та природним шляхом через віконні та дверні
прорізи. Стіни цеху з цегли, каркас із залізобетону. Перекриття з залізобетоних плит.
Вікна - деревяні блоки з подвійним склінням. Покрівля - азбестоцементні листи.
Дільниця ливарного виробництва: будівля складається з двох спарених блоків виробничого одноповерхового та адміністративно-побутового. Будівля прямокутної
форми в плані 61,8X36,5, площа забудови 2256 м2. Вентилювання приміщень цеху
здійснюється за допомогою промислових витяжних вентиляторів та природним
шляхом через віконні та дверні прорізи. Стіни цеху з цегли, каркас із залізобетону.
Перекриття з залізобетоних плит. Вікна - деревяні блоки з подвійним склінням та
склоблоки. Покрівля - азбестоцементні листи.
Енерго-механчний відділ: будівля складається з виробничого одноповерхового та
адміністративно-побутового приміщень. Будівля прямокутної форми в плані
50,5X16,9, площа забудови 854 м2. Вентилювання приміщень цеху здійснюється за
допомогою промислових витяжних вентиляторів та природним шляхом через віконні
та дверні прорізи. Стіни цеху з цегли, каркас із залізобетону. Перекриття з
залізобетоних плит. Вікна - деревяні блоки з подвійним склінням. Покрівля азбестоцементні листи.

.повідно до законодавства загальна відповідальність за станом охорони праці
складається на голову правління Лука Іллю Григоровича, який пройшов навчання
га перевірку знань з наступних дисциплін: Закон України про охорону праці, Правила
безпеки системи газопостачання, Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів ІІкв. гр. до 1000В,Правил охорони праці під час роботи з інструментами
та пристроями. Посвідчення №181-1-14 від 4 вересня 2014р., видано ТОВ
«Навчальний центр «МІОН».
Відповідальною за стан охорони праці по підприємству наказом №105 від
20.06.2012року призначено Король Галину Петрівну - начальника відділу охорони
праці, яка пройшла навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: Закон України
про охорону праці, Правила безпеки системи газопостачання, Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів ІУкв. гр. до 1000В,Правил охорони праці
під час роботи з інструментами та пристроями, ПБ і БЕ вантажопідіймальних кранів,
Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, Правил
безпеки при виробництві та споживані продуктів розподілення повітря, ПОО техн.
стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, ПБ і БЕ навантажувачів, ПБі БЕ
парових та водогрійних котлів. Посвідчення №181-20-14 від 4 вересня 2014р., видано
ТОВ «Навчальний центр «МІОН», Інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт - посвідчення №63/14-15 від 25 березня 2014року, Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті - посвідчення №220/16-3 від 23
.08.20Іброку, видано ДП «Вінницький ЕТЦ». Правил будови і безпечної експлуатації
підйомників, Правил охорони праці на автомобільному транспорті. Посвідчення №
265-6/16 від 3 жовтня 2016 року, видано ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
Наказом №35 від 19.02.2013 року відповідальним за стан охорони праці призначено
головного інженера - Лотоцького Олександра Михайловича, який пройшов
навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: Закон України про охорону праці,
Правила безпеки системи газопостачання, Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів III кв. гр. до 1000В,Правил охорони праці під час роботи
3 інструментами та пристроями, ПБ і БЕ вантажопідіймальних кранів, Правил будови
та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, Правил безпеки при
виробництві та споживані продуктів розподілення повітря, ПБ і БЕ навантажувачів,
ПБі БЕ парових та водогрійних котлів, Правил охорони праці під час виконання робіт
на висоті - посвідчення №220/16-5 від 23 .08.20.1 броку, видано ДП «Вінницький
ЕТЦ». Інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт посвідчення №63/14-15 від 25 березня 2014року видано ДП «Вінницький ЕТЦ».
Відповідальним за стан охорони праці у виробничо-інструментальному цеху
призначено начальника цеху - Поляка Степана Васильовича, який пройшов
навчання та перевірку знань з наступних дисциплін: Закон України про охорону праці,
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів III кв. гр. до 1000В,
Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, ПБ і БЕ
вантажопідіймальних кранів, ПБ і БЕ навантажувачів - посвідчення № 181-15/14 від
4 вересня 2014 року, видано ТОВ «Навчальний центр «МІОН»,

відповідальним за стан охорони праці у механоскладальному цеху №2. призначено
начальника цеху - Янчука Віктора Дмитровича, який пройшов навчання та
перевірку знань з наступних дисциплін: Закон України про охорону праці, Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів III кв. гр. до 1000В, Правил
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, ПБ і БЕ
вантажопідіймальних кранів, ПБ і БЕ навантажувачів - посвідчення № 223-7/16 від
ЗО серпня 2016 року, видано ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
Відповідальним за стан охорони праці у механоскладальному цеху №1 призначено
начальника цеху - Маслака Дениса Володимировича, який пройшов навчання та
перевірку знань з наступних дисциплін: Закон України про охорону праці, Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів III кв. гр. до 1000В, Правил
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, ПБ і БЕ
вантажопідіймальних кранів, ПБ і БЕ навантажувачів - посвідчення № 220/16-4 від
23 серпня 2016 року, видано ДП «Вінницький ЕТЦ».
Відповідальним за стан охорони праці у енерго-механічному відділі призначено
начальника відділу - Побережного Миколу Васильовича, який пройшов навчання та
перевірку знань з наступних дисциплін: Закон України про охорону праці, Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів III кв. гр. до 1000В, Правил
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, ПБ і БЕ
вантажопідіймальних кранів, ПБ і БЕ навантажувачів, ПБ і БЕ парових та
водогрійних котлів, Правил безпеки системи газопостачання, Правил охорони праці
під час виконання робіт на висоті - - посвідчення № 223-9/16 від 30 серпня 2016
року, видано ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
Відповідальним за стан охорони праці на дільниці ливарного виробництва призначено
начальника дільниці - Бутова Юрія Миколайовича, який пройшов навчання та
перевірку знань з наступних дисциплін: Закон України про охорону праці, Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів III кв. гр. до 1000В, Правил
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, ПБ і БЕ
вантажопідіймальних кранів, ПБ і БЕ навантажувачів - посвідчення № 223-8/16 від
ЗО серпня 2016 року, видано ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
Наказом від 02 квітня 2014 року №76 затверджені інструкції з охорони праці:
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного
забезпечення.
Для зазначених професій розроблені та затверджені інструкції з охорони праці:
Ю П №54 «Інструкція з охорони праці для покрівельника»;
Ю П № 9 «Інструкція з охорони праці для електрогазозварника»;
Ю П № 78 «Інструкція з охорони праці для слюсара-електрика»;
ЮП № 80 «Інструкція з охорони праці для слюсара-ремонтника»;

Л № 94 «Інструкція з охорони праці для монтажника»;
ЮП № 96 «Інструкція з охорони праці для маляра»;
ЮП № 139 «Інструкція з охорони праці при виконані робіт на висоті»;
Із працівниками проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові
інструктажі з охорони праці у відповідності до наказу Держпраці України від
26.01.2005 № 15 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою».
Результати проведення вступного інструктажу реєструються в «Журналі реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці». Результати проведення первинного,
повторного, позапланового та цільового інструктажів реєструються в «Журналах
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», які у свою чергу
оформляються в кожному структурному підрозділі підприємства. Усі журнали
інструктажів нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.
Перелік інструментів та обладнання для індивідуального захисту:
Найменування

П риставна драбина Зм
Запобіж ний пояс
Пояс монтерський

Кількість
шт.

П ротокол випро
бування, огляду

О гляди випробування/ дата
огляд

випробування

5
2
2

№ 1,2,3,4,5 24.04.16р.
№ 6,7
24.04.16р.
№ 8 ,9
24.04.16р.

24.04.16р.
24.04.16р.
24.04.16р.

24.04.16р.
24.04.16р.
24.04.16р.

П рацівники забезпечую ться спецодягом , спецвзуттям та засобами індувідуального захисту.
№
п/п
1

П рофесія (посада)

Н азва 313

Кількість на рік

покрівельник

Напівкомбінезон бавовняний
Рукавиці комбіновані
Черевики шкіряні на неслизькій
підошві
На зовнішніх роботах взимку :
Куртка бавовняна утеплена
Брюки бавовняні утеплені
Чоботи утеплені

2
4 в місяць
1

Костюм для зварника
Шолом захисний
Черевики шкіряні
Рукавиці зварника з крагами
Щиток захисний
дляелектрозварника
Рукавички діелектричні
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці кобіновані
Окуляри захисні закриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Узимку додатково:
Куртка утеплена

2
1
1
3 в місяць
До зносу

2

електрогазозварник

3

Слюсар-електрик

1
1
1

чергові
2
1
3 в місяць
До зносу
Чергові
Чергові
1

маляр

5

монтажник

6

Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Взимку: куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

4 в місяць
До зносу
1
1
1

Костюм бавовняний
Фартух з нагрудником
прогумований
Черевики шкіряні
Рукавички універсальні к/л стійкі
Респіротар газозахисний
Окуляри захисні
Берет бавовняний
Взимку: куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені

2
1 в 2 місяці

Костюм бавовняний
Берет бавовняний
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з підшоломником
На зовнішніх роботах узимку :
Куртка утеплена
Штани утеплені

1
6 в місяць
До зносу
До зносу
1
1
1
1
2
1
1
4 в місяць
До зносу
1
1

Нормативно-правова база та навчально-методичне забезпечення:
1.
2.
3.
4.
5.

Конституція України.
Кодекс Законів України про працю.
Закон України «Про охорону праці».
Міжнародне Законодавство «Про охорону праці».
Закон України «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».
6. ПКМУ, Постанови Фонду, Накази КМ по соціальному страхуванню.
7. Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».
8. Закон України «Про пожежну безпеку».
9. Довідник спеціаліста з питань гігієни праці та профілактики професійних
захворювань.
10. Довідник енергетика «Правила будови електроустановок».
11. Нормативні документи «Охорона праці в Україні».
12.«Типове положення про службу охорони праці» НПАОП 0.00-4.21-04
13.«Типове положення про розробку інструкції з ОП» НПАОП 0.00-4.15-98
14. «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05.
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15. Положення про систему управління охорони праці (СУОП).
16. «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2004.
17. «Правила ОП під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.
18. Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.20-98.
19. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.30-01.
20. Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не
більше 0.07 МПА (0.7 кг/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з
температурою нагріву води не вище 115 С
НПАОП 0.00-1.26-96.
21. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
НПАОП 0.00-1.07-94.
22. Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.01-97
23. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98 .
24. Норми безпкоштовного забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту працівникам машинобудування та
металургійної промисловості. НПАОП 29.0-3.02-06.
25. Норми безпкоштовного забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту працівникам загальних професій
різних галузей промисловості. НПАОП 00.0-3.07-09.
26. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-1.01-07.
27. Про видачу мила на підприємствах НПАОП 0.00-3.06-22.
28. Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових
продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими
умовами праці НПАОП 0.00-4.36-87.
29. Інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів НПАОП
0.00-5.20-94.
30. Інструкція для Осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення
вантажів кранами НПАОП 0.00-5.06-94.
3 1. Система стандартів безпе
32. «Правила безпечної повед
робіт» для робітників,- Київ,
2008р., ФССНВ України.
І.Г. Лук
(ініціали та прізвище)

р

територіально*

