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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця
ПРИВАТНЕ А К Ц ІО Н Е РН Е Т О ВА РИ С ТВО «БЕРШ АДСЬКИ Й ЕЛЕКТРОТЕХНІЧИЙ ЗА В О Д »
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

24400, Вінницька обл.. Бершадський район, м, Бершадь, вул. Юрія Коваленка,!65., 05769219
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
тел/факс (04352) 2-42-26,
уаіЬе2@,икг.пеі
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Попук Валентин Олександрович,

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

24400, Вінницька обл., Бершадський район, м, Бершадь, вул. Юрія Коваленка,!65.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я, Попук Валентин Олександрович.

__________________________________________

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

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки:
1.Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеноїнебезпеки,
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі
тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

вхід .
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Кількість робочих місць 7 , в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
тавм, а саме:
- електромонтер - Іробоче місце (1 ЧОЛ.);
-налагоджувальник верстатів з ПК - 1 робоче місце (1 чол.);
- електрогазозварник - 1 робоче місце (1 чол.);
- електромеханік з ліфтів - 1 робоче місце (1 чол);
- слюсар - ремонтник - 2 робочих місця (2 чол.);
- муляр - 1 робоче місце (1 чол.).
Будівлі і споруди:
- корпус №1 (1,2,Зповерх) - загальна площа 2558,7 м2.;
- корпус №2 (1,2,Зповерх) - загальна площа - 2773,1 м2.;
-пристройка між корпусами №1 і №2
- 458,3 м2.;
- АБК новий (1,2,3,поверх) загальна площа - 2498,5 м2.;
- корпус №3 (Каркасно-зарювальна дільниця) - 980,6 м2.;
- корпус № 4 (інструментальна дільниця) - 1524,9 м2.;
- котельня з мазутонасосною станцією - 828,7 м2.;
- станція нейтралізації - 666,3 м2.;
- столярний цех - 227,8 м2.;
- каналізаційно - насосна станція - 127,5 м2.;
- трансформаторна підстанція - 132,2 м2.;
-трасова - 331,9м2.;
- компресорна -111,6 м2.;
- гараж - 343,1 м2.;
- склад ОКС - 372,0 м2.;
- АБК (старий) - 864,2 м2.;
- прохідна (1,2поверх) загальна площа - 590,3 м2.
Проводиться загальний огляд будівель і споруд підприємства з оформленням відповідних
актів обстежень.
Інші відомості
Відповідно до чинного законодавства загальну відповідальність за стан охорони праці на
підприємстві несе голова правління ПрАТ «БЕТЗ».
Керівники підприємства, відповідальні особи, керівники структурних підрозділів
підприємства пройшли навчання з питань охорони праці і виявили потрібні знання, зокрема:
- голова правління Попук В.О. із: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання першої медичної допомоги потерпілим, пожежої безпеки,електробезпеки, ПБЕЕС, 4
кв. група допуска в електроустановках до 1000 В(НПАОП 40.1- 1.21-98), Правил безпеки та
безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00 - 1.02-08),Правил будови і безпечної експлуатації
парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа,водогрійних котлів і водонагрівачів з
температурою нагріву води не вище 115 С (НПАОП 0.00-1.26-96), Правил безпеки та
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), Правил
безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76 -15)- 22.11.2016р., Протокол № 317
( УВК «Сигнал»);
Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання - 08.05.2018р.Протокол № 278 (УВК «Сигнал»),
- заступник голови правління з технічних питань Тимченко О.У. із: Законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, пожежої
безпеки,електробезпеки, ПБЕЕС,5 кв група допуска в електроустановках до і понад
Ю00В(НПАОП 40.1- 1.21-98), Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з
тиском пари не більше 0,07 МПа,водогрійних котлів і водонагрівачів з температурою нагріву
води не вище 115 С (НПАОП 0.00-1.26-96), Правил безпеки та безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), Правил безпеки систем
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76 -15), Правил охорони праці під час виконання робіт на

висоті (НПАОП 0.00-115-07), Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП
0.00-1.62-12)-16.12.2015р.Протокол № 281 ( УВК «Сигнал»);
Правил охорони праці на об’єктах з переробки пластичних масс (НПАОП 25.0-1.01-12),
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП - 0.00-1.71-13)
-22.11.2016р. Протокол № 317( УВК «Сигнал»);
Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00 - 1.02-08), Правил охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання - 08.05.2018р.Протокол №278 (УВК «Сигнал»).
- заступник голови правління з комерційних питань Микитюк Б.М. із: Законодавчих
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, пожежої
безпеки,електробезпеки, Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76 -15)16.12.2015р. Протокол № 281(УВК «Сигнал»).
- заступник голови правління з виробництва Паласюк В.М. із: Законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, пожежої
безпеки,електробезпеки, ПБЕЕС, 4кв. група допуска в електроустановках до 1000 В(НПАОП
40.1- 1.21-98) -16.12.2015р.Протокол № 281( УВК «Сигнал);
Система стандартів безпеки. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12), Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання - 08.05.2018р.Протокол № 278
(УВК «Сигнал»).
- начальник відділу охорони праці Ситник Г.Л. із: Законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, пожежої безпеки,
електробезпеки, ПБЕЕС, 4 кв. група допуска в електроустановках до 1000 В(НПАОП 40.11.21-98), Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07
МПа,водогрійних котлів і водонагрівачів з температурою нагріву води не вище 115 С
(НПАОП 0.00-1.26-96), Правил безпеки та безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76 15), Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-115-07), Правил
охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) -16.12.2015р.Протокол
№ 281 ( УВК «Сигнал»);
Правил охорони праці на об’єктах з переробки пластичних масс (НПАОП 25.0-1.01-12),
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП - 0.00-1.71-13)
-22.11.2016р. Протокол № 317( УВК «Сигнал»);
Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00 - 1.02-08), Правил охорони
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1,62-12)-08.05.2018р.Протокол № 278
(УВК «Сигнал»).
- начальник електродільниці (відповідальний за електрогосподарство) із: Законодавчих
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, пожежої
безпеки,електробезпеки-16.12.2015р.Протокол № 281 ( УВК «Сигнал);
Правил безпеки та безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00 - 1.02-08), Правил охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП - 0.00-1.71-13) - 24.05.2017р.
Протокол № 168( УВК «Сигнал»);
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів -17.04.2018р. Протокол
№ 11 (ДП ТОВ «Синтез Союз»), ПБЕЕС, 5кв. група допуска в електроустановках до і понад
1000 В (НПАОП 40.1- 1.21-98) - 17.04.2018р, Протокол № 221(ДП ТОВ «Синтез Союз»),
- майстер МПШ Петров Д.О. із: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
першої медичної допомоги потерпілим, пожежої безпеки,електробезпеки, ПБЕЕС, 3 кв. група
допуска в електроустановках до 1000 В(НПАОП 40.1- 1.21-98), Правил охорони праці на
об’єктах з переробки пластичних масс (НПАОП 25.0-1.01-12), Правил охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями (НПАОП - 0.00-1.71-13) -24.05.2017р. Протокол № 168
(УВК «Сигнал).

- старший майстер Задорожний П.І. із: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання першої медичної допомоги потерпілим, пожежої безпеки,електробезпеки, ПБЕЕС, 4
кв. група допуска в електроустановках до 1000 В(НПАОП 40.1- 1.21-9 -16.12.2015р.Протокол
№ 281(УВК «Сигнал»).
- начальник котельні Видайко В.І. із: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання першої медичної допомоги потерпілим, пожежої безпеки,електробезпеки 16.12.2015р. Протокол № 281( УВК «Сигнал»);
ПБЕЕС Зкв. група допуска в електроустановках до 1000 В(НПАОП 40.1- 1.21-98), Правил
будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07
МПа,водогрійних котлів і водонагрівачів з температурою нагріву води не вище 115 С
(НПАОП 0.00-1.26-96 ) -22.11.201 бр.Протокол № 317( УВК «Сигнал»);
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-115-07), Правил
охорони праці під час'експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання -08.05.2018р.Протокол № 278 (УВК «Сигнал»).
- в.о. начальника техвідділу Сартаков С.А. із: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, пожежої безпеки,електробезпеки,
ПБЕЕС, 2 кв. група допуска в електроустановках до 1000 В(НПАОП 40.1- 1.21-98) 22.09.201 бр.Протокол № 242 (УВК «Сигнал»).
- начальник ВМТП і гаража із: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
першої медичної допомоги потерпілим, пожежої безпеки,електробезпеки, ПБЕЕС, 3 кв. група
допуска в електроустановках до 1000 В(НПАОП 40.1- 1.21-98), Правил безпеки систем
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76 -15), Правил охорони праці на автомобільному транспорті
(НПАОП 0.00-1.62-12)-16.12.201 бр.Протокол № 281( УВК «Сигнал);
Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання - 08.05.2018р.Протокол № 278 (УВК «Сигнал»).
- в.о. начальника інструментальної дільниці Печерога П.Ф. із: Законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, пожежої
безпеки,електробезпеки, ПБЕЕС, 3 кв. група допуска в електроустановках до 1000 В(НПАОП
40.1- 1.21-98),Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання -08.05.2018р.Протокол № 278
(УВК «Сигнал»).
- майстер Паламарчук О.Г. із: Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
першої медичної допомоги потерпілим, пожежої безпеки,електробезпеки, ПБЕЕС, 3 кв. група
допуска в електроустановках до 1000 В(НПАОП 40.1- 1.21-98),Правил безпеки та безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), Правил безпеки
систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76 -15)- 1б.'і2.2015р. Протокол № 281
( УВК «Сигнал»);
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП - 0.00-1.7113) -22.11.2016р. Протокол № 317( УВК «Сигнал»);
Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання -08.05.2018р.Протокол № 278 (УВК «Сигнал»).

Згідно наказу № 55 від 17.07.2017р. створено постійно діючу комісію для перевірки знань
працівників з питань охорони праці у складі:
Голова комісії:

Тимченко О.У. - заступник голови правління
з технічних питань

Члени комісії:
Ситник Г.Л, - начальник відділу охорони праці

Лаврека А.П.- начальник електродільниці
Сартаков С.А. -в.о.начальника технічн.відділу
Видайко В.І - голова профкому (за погодженням)
Керівник підрозділу, в якому працює працівник і
перевірці знань з питань охорони праці.

підлягає

Комісією проведена перевірка знань працівників з питань охорони праці, що виконують дані
роботи, а саме:
- електромонтер Мельник В.А. - 22.06.2017р. Протокол№3;
-налагоджувальник верстатів з ПК Максимець М.Д. - 22.06.2017р. Протокол№3;
- електрогазозварник, слюсар-ремонтник Задорожний І.Л.- 18.10.2017р. Протокол № 13;
-електромеханік з ліфтів Доскач С.Я. - 22.06.2017р. Протокол № 4;
-слюсар-ремонтник Пилипишин М.В. - 10.04.2018р. Протокол № 2;
- муляр - Гринчук А. - 06.09.2017р. Протокол №11.
На підприємстві створена служба охорони праці, наказом призначена на посаду начальника
відділу охорони праці Ситник Г.Л. Затверджено «Положення про службу охорони праці ПрАТ
«БЕТЗ».
Проводяться інструктажі, навчання та перевірка зань з питань охорони праці, ведуться
необхідні журнали.
Наказом голови правління затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці.
Інструкції розроблені на основі чинних державних нормативних актів про охорону праці з
урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки.
Згідно з вимогою НД інструкції періодично і у встановлені терміни переглядаються.
Перелік інструкцій з охорони праці, діючих на підприємстві складає 92 інструкції, в тому числі
інструкції відповідно до яких ведуться ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що
виконуютьсчя на висоті понад 1,3 метра:
- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті № 27;
- Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговувангня
електроустаткування № 2;
- Інструкція з охорони праці для налагоджувальника верстатів з програмним керуванням
№ 6;
- Інструкція з охорони праці для муляра № 43;
- Інструкція з охорони праці для електрогазозварника № 52;
- Інструкція з охорони праці для електромеханіка з ліфтів № 69;
- Інструкція з охорони праці для слюсаря - ремонтника № 72;
Інструкції містять обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при
виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих
приміщеннях, на території підприємства і інших місцях , де за дорученням власника
виконуються роботи.
Наявна експлуатаційна документація на устаткування.
Працівники ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ
ЗАВОД» забезпечуються згідно з нормами безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту згідно Додатку № 6 - 2 «Перелік професій і посад
працівників, яким видається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального
захисту» до Колективного договору ПрАТ «БЕТЗ».

ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників, яким видається безкоштовно спецодяг,
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
№
з/п

Назва професій і посад

1

Електромонтер з ремонту та
обслуговування електро
устаткування

2

Муляр

3

Слюсар-ремонтник

4

Електрогазозварник

5

Електромеханік з ліфтів

6

Налагоджувальник верстатів з
програмним керуванням

Назва спецодягу, спецвзуття та
інших заходів захисту
Костюм х/б
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Рукавички діелектричні
Галоші діелектричні
Костюм х/б
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Каска захисна
Костюм х/б
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Костюм зварника
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавички діелектричні
Каска, щиток захисний,
окуляри захисні
Зимою додатково: куртка на
утеплюючій підкладці
Костюм х/б
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавички діелектричні
Костюм х/б
Черевики шкіряні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці діелектричні

Строк
експлуатації
(місяців)
12
12
2
до зношення
чергові
чергові
12
12
1
до зношення
12
12
1
12
12
2
чергові
до зношення
36
12
12
3
чергові
12
12
2
чергові

Ремонтні, монтажні та будівельні роботи на висоті понад 1,3 м виконуються з
використанням наступних засобів, що придатні до експлуатації (згідно записів в журналі):
Протокол випробування
Кількість
№ Найменування
з/п
02.05.2018р.
1
№1
Драбина-стрем’янка ДСПСД-4/2
1
10.05.2018р.
№ 16.31
1
2
Стрем’янка металева
№ 16.31/1 10.05.2018р.
1
Запобіжний пояс
3
і;

Перелік норма|гйв«о - правової бази:
1.Закон України про охорону праці.
і
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці».
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку
знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-4.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»
7. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
8. НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безкоштовного забезпечення спеціальним одягом,

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників загальних
професій різних галузей промисловості».
9. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки ( затверджений
постановою КМУ від 26.10.2011р. № 1107 з усіма останніми змінами, внесеними згідно з
постановою КМУ №48 від 07.02.2018р.).

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
_________ ___________20_Д__р. №_________________

