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ВІДПОВІДНОСТІ

матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця

ПрАТ «Барський машинобудівний завод»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

--------- ^3000 Вінницька обл., м. Бар, вул. Каштанова, 5
____ _ /-> ттр»т-т/-\^ л ___ ї _________ • _і_________ е _______ _ _
• _
місцезнаходження, --------------:
код згідно
з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
номер телефону,
м іс іїб м и я у л п м л а и ііл

ЄДРПОУ 14307570. КВЕД 28.93, 25.21
телефаксу, адреса електронної пошти;

Голова правління
Лук Ілля Григорович
І04341) 2 -24- 32. Факс (0434Л 2-42-80 Е - таіі; Ьагта8Ь@икг.пе<:
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

ПрАТ «Барський машинобудівний завод», м. Бар, вул. Каштанова. 5
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
машин, механізмів, устатковання 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 03.08.2017 року.
Інформація про проведення добровільного аудиту -з охорони праці відсутня ■

Я, Лук Ілля Григорович, голова правління ПрАТ «Барський машзавод»
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час
експлуатації технологічних транспортних засобів :

Електровізок ЕКЗ 006 —1991р., Болгарія, ідн № 584241470, реєстр.АВ№000351
Електровізок ЕКЗ 006 - 1982р., Болгарія, ідн № 586371018, реєстр.АВ№000350
Електровізок ЕКЗ 006 - 1982р., Болгарія, ідн № 583241872, реєстр.АВ№000353
Електровізок ЕКЗ 006 - 1982р., Болгарія, ідн № 583241714, реєстр.АВ№000352
Електровізок ЕП 006 - 1992р., Болгарія, ідн № 582510029, реєстр.АВ№000355
Електровізок ЕП 006 - 1982р., Болгарія, ідн № 590241022, реєстр.АВ№000354
Електровізок ЕКЗ 006
- 1982р., Болгарія, ідн № 582240252, реєстр.АВ№000348
- 1991р., Болгарія, ідн № 580241175, реєстр.АВ№000349
Електровізок ЕКЗ 006
- 1994р., Болгарія, ідн № 19*10429, реєстр.АВ№000356
Електровізок ЕК2
слектровшск ЕКЗ
І31ХО
- 1994р., Болгарія, ідн № 1910076, реєстр.АВ№000357
Електровізок
Автонавантажувач 40814 -1992р, СРСР, ідн №25470, реєстр.АВ№000360
Автонавантажувач 40814 -1980р, СРСР, ідн № 05427, реєстр.АВ№000361
Електронавантажувач ЕВ701 - 1990р., Болгарія, ідн № 33018603489, реєстр.АВ№000358
Електронавантажувач ЕВ701 - 1970р., Болгарія, ідн № 0349, реєстр.АВ№000359

Вхід.

Кількість робочих місць в тому числі на яких існує ризик виникнення травм
- 11 (одинадцять).
- водії електровізків - 5 (п’ять), п’ять робочих місць;
- водій автонавантажувача - 2 (чоловіки), два робочих місця;
- водії електронавантажувача - 2(чоловіки), два робочих місця;
- вантажники - 2 (чоловіки), два робочих місця.
Інші відомості:
Виробничі об’єкти та промислові майданчики знаходяться за адресую:
23000 вул. Каштанова,5, м. Бар, Вінницької області.
Територія підприємства - огороджена територія площею -19 га;
На підприємстві експлуатуються наступні будівлі і споруди:
-

адміністративна будівля з побутовими приміщеннями -710,4м^;
виробничо- інструментальний цех з побутовими приміщеннями - 6680м^;
механоскладальний цех №1 з побутовими приміщеннями -5871,8м^;
механоскладальний цех №2 з побутовими приміщеннями - 6290м^;
енергомеханічний відділ з побутовими приміщеннями - 853,5м^;
ковальсько- пресова дільниця з побутовими приміщеннями- 742,1м^;
компресорна з побутовими приміщеннями -598,Зм^;
киснево- наповню вальна станція-294^8м^;
■
.
дільниця випробування котлів-79,2м?;, _
склад готової продукції - 1037,2м^;

Відповідно до законодавства загальна відповідальність за станом охорони праці
покладається на голову правління Лука Іллю Григоровича, який пройшов навчання
та перевірку знань з наступних дисциплін: Закон України про охорону праці, Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів ІІІкв. гр. до 1000В, Правил
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, ПББЕ парових та
водогрійних котлів. Посвідчення №558-9/17 від 2 листопада 2017р., видано ТОВ
«Навчальний центр «МІОН». Правил охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт. Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт, Правил безпеки системи газопостачання. Посвідчення №53919/17 від зо жовтня 2017р., видано ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Правил будови і
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. Посвідчення №3-1/18 від 9
січня 2018р., 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, Правил безпеки системи газопостачання. Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів ІУкв, гр. до 1000В, Правил охорони праці
під час роботи з інструментами та пристроями, ПОП під час вантажно-

працюють під тиском, Правил безпеки при виробництві та споживані продуктів
розподілення повітря, Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт, ПОО технічного стану та паспортизації виробничих будівель і
споруд, ПБ і БЕ парових та водогрійних котлів. Посвідчення №317-17/17 від 22 серпня
2017р., видано ТОВ «Навчальний центр «МІОН». Правил будови і безпечної
експлуатації підйомників. Правил охорони праці на автомобільному транспорті.
Посвідчення № 265-6/16 від З жовтня 2016 року, видано ТОВ «Навчальний центр
«МІОН», ПОП під час виконання робіт на висоті; Вимоги до роботодавців щодо
захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин; Правил вибору та
застосування засобів індивідуального захисту органів дихання; Правил безпеки при
зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин. Посвідчення
№220/16-3 від 23 серпня 2016р видано ДП «Вінницький ЕТЦ».
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.
Правил безпеки системи газопостачання, Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів III кв. гр. до 1000В, Правил охорони праці під час
роботи з інструментами та пристроями, ПОП під час вантажно-розвантажувальних
робіт. , Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
Правил безпеки при виробництві та споживані продуктів розподілення повітря, ПБ і
БЕ парових та водогрійних котлів. Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті ПОП під час виконання робіт на висоті; Вимоги до роботодавців щодо захисту
працівників від шкідливого впливу хімічних.речовин;. Правил вибору та застосування
засобів індивідуального захисту органів дихання; Правил безпеки при зберіганні,
перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин. Посвідчення №220/16-5
від 23 .08.20Іброку, видано ДП «Вінницький ЕТЦ». Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт. Посвідчення №317-13/17 від 22 серпня
2017р., видано ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
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 ІОООВ,
Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями, ПОП під час
вантажно-розвантажувальних робіт. Посвідчення № 317-2/17 від 22 серпня 2018
року, видано ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
Відповідальним за стан охорони праці у механоскладальному цеху №2 призначено
начальника цеху - Палійчука Юрія Яковича, 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, ПОП під час вантажнорозвантажувальних робіт - посвідчення № 223-3/16 від 30 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, ПОП під час вантажнорозвантажувальних робіт - 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, ПОП під час вантажнорозвантажувальних робіт , 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 ЗО 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 інстр)ПУіентами та пристроями, ПОП під час
вантажно-розвантажувальних робіт - посвідчення № 223-8/16 від 30 серпня 2016
року, видано ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
Наказом від 15 березня 2017 року ]Ч255 затверджено інструкції з охорони праці та
пожежної безпеки, загальною кількістю 110 шт.
Для зазначених професій розроблені та затверджені інструкції з охорони праці:
ІОП для водія електровізка;
ІОП для водія електронавантажувача;
ІОП для водія автонавантажувача;
ІОП для вантажника;
ІОП під час застосування тари;
ІОП

під час вантажно-розвантажувальних робіт.

Із працівниками проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові
інструктажі з охорони праці у відповідності до наказу Держпраці України від
26.01.2005 № 15 (зі змінами наказ Міністерства соціальної політики України від 30
січня 2017 року N 140) «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці » . 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.
Згідно Наказу N° 14 від 16.01.2017р., на підприємстві створена постійно-діюча
комісія для перевірки знань працівників з питань охорони праці, у складі:
голова комісії —головний інженер Лотоцький О.М.
члени комісії: - начальник відділу ОП —Король Г.П.
- майстер енерго-механічного відділу - Бухта С.М..
Згідно Наказу №154 від 26.07.2017р., відповідальною особою за справний стан і
безпечну експлуатацію електрогосподарства призначений заступник начальника
енерго-механічного цеху — Бухта С.М., на час його відсутності — майстер енергомеханічного цеху - Бемещук В.И.
На підприємстві проведено чергову атестація робочих місць за умовами праці
(відповідно до наказу від 26.04.2017р. за №90); працівники проходять попередні та
періодичні медичні огляди.
Працівники підприємства отримують спецодяг, спецвзуття, миючі засоби, згідно
положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами Індивідуального захисту відповідно до діючого
законодавства.
Працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту.
№
п/п

Професія (посада)

Назва 313

Кількість на рік

1

Водій
електронавантажувача

Костюм бавовняний

2

Черевики шкіряні

1

Рукавиці кобіновані

3 в місяць

Окуляри захисні закриті

До зносу

Плащ 3 капюшоном

1

Узимку додатково:

2

Водій електровізка

Куртка утеплена

1

Штани утеплені

1

чоботи утеплені

1

Костюм бавовняний

2

Черевики шкіряні

1

Рукавиці кобіновані

3 в місяць

Окуляри захисні закриті

До зносу

Плащ 3 капюшоном

1

Узимку додатково:

3

Водій автонавантажувача

Куртка утеплена

1

Штани утеплені

1

чоботи утеплені

1

Костюм бавовняний

2

Черевики шкіряні

1

Рукавиці кобіновані

3 в місяць

Окуляри захисні закриті

До зносу

Узимку додатково:

4

вантажник

Куртка утеплена

1

Штани утеплені

1

чоботи утеплені

1

Костюм бавовняний

2

Черевики шкіряні

1

Рукавиці кобіновані

3 в місяць

Окуляри захисні закриті

До зносу

Плащ 3 капюшоном

1

Узимку додатково;
Куртка утеплена

1

Штани утеплені

1

чоботи утеплені

1

Нормативно-правова база та навчально-методичне забезпечення:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Конституція України.
Кодекс Законів України про працю.
Закон України «Про охорону праці».
Міжнародне Законодавство «Про охорону праці».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».
ПКМУ, Постанови Фонду, Накази КМ по соціальному страхуванню.
Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 (зі змінами від 7.02.2018р. №48) «Про
затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки».
Закон України «Про пожежну безпеку».
Довідник спеціаліста з питань гігієни праці та профілактики професійних
захворювань.

10. Довідник енергетика «Правила будови електроустановок».
11. Довідник спеціаласта з охорони праці.
12. Нормативні документи «Охорона праці в Україні».
13. «Типове положення про службу охорони праці» НПАОП 0.00-4.21-04
14. «Типове положення про розробку інструкції з ОП» НПАОП 0.00-4.15-98
15. «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05.
16. Положення про систему управління охорони праці (СУОП).
17. «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2004.
18. «Правила ОП під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07.
19. Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15.
20. Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13.
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 безкоштовного забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту працівникам машинобудування та
металургійної промисловості. НПАОП 29,0-3.02-06.
25. Норми безкоштовного забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту працівникам загальних професій
різних галузей промисловості. НПАОП 00.0-3.07-09.
26. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
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 безпеки праці.
32. «Правила безпечної поведінки при виконанні робіт» для робітників,- Київ,
2008р., ФССНВ України.
33. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві.
Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних
параметрів ДСТУ-НБВ. 1.3-1:2009.
34. Охрана природи. Атмосфера. Метод определения скорости ти расхода
газопьілевьіх потоков, отходящих от стационарньїх источников загрязнения
ГОСТ 17.2.4.06-90.

35. Громадські будинки і споруди ДБН В 2.2-9-99. 25. Житлові будинки. Основні
положення ДБН В 2.2-15-2005.
36. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди.
Газопостачання ДБН В 2.5-20-2001.
37. Опалення, вентиляція та кондиціювання ДБН В 2.5-67:2013.
38. Положення про технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем
газопостачання житлових будинків громадських будівель, підприємств
побутового та комунального призначення: Наказ Державної акціонерної
холдингової компанії «Укргаз» від 30.07.1997р. №ЗХ^^Р®єст. В Мінюст
України 02.10.1997р. за № 451/2255.

І.Г. Лук

Голова правління

м.п.
2018р.
Виконавець: Король Г.П. (0989392857)
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