ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ.

Відомості про роботодавця: Приватне акціонерне товариство «Дубенський
завод гумово-технічних виробів» м.Дубно, вул. Млинівська,69.
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ 02971506; код виду діяльності згідно з
КВЕД 22.19. Виробництво інших гумових виробів.
Керівник: Юрков Костянтин Юрійович.
В.о.виконавчого директора: Іващук Олександр Степанович.
Тел./факс: (03656) 3 27 98.
Місце виконання робіт: ПрАТ «Дубенський завод ГТВ» , Рівненська область.,
м.Дубно, вул.Млинівська,69.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Приватне акціонерне товариство «Українська страхова компанія «КНЯЖА
ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП». Договір №06/02-47К-0083652 від 20 січня 2017року.
Я, Іващук Олександр Степанович - в„о.виконавчого директора ПрАТ
«Дубенський завод ГТВ» цією декларацією підтверджую відповідність матері
ально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони
праці під час виконання ремонтних, будівельних та Інших робіт, що виконуються
на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скалелазних, що виконуються
на висоті 5 метрів І більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого нас
тилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок,
механічних підіймачів та будівельних підйомників.
На підприємстві 160 робочих місць, в т.ч 5 робочих місць, на яких існує підви
щений ризик виникнення травм.
На території підприємства знаходиться 6 цехів та дільниць, технічний стан буді
вель яких-задовільний.
Інші відомості:
На підприємстві створена служба охорони праці (інженер з охорони праці Дмитрук Віра Михайлівна), діє «Положення про систему управління охороною
праці»(наказ №143 від 18.10.2013року), «Положення про службу охорони праці»,
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охо
рони праці»(наказ №39 від 16.03.2017року).

На підприємстві створена постійно-діюча комісія з перевірки знань з питань
охорони праці (наказ №5 від 11.01.2017року). Всі члени комісії пройшли нав
чання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативноправових актів до нього»:
Голова комісії: Іващук О.С. - в.о.виконавчого директора
|посв.№1022-35-15 від 03.04.2015р.)
Члени комісії : Дмитрук В.М. - інженер з охорони праці
(посв.№258 -9-17 від 09.02.2017р.)
Король Р.В, - Інженер-енергетик
(посв.№649-21-16 від 04.03.2016р.).
Всі члени комісії пройшли навчання і перевірку знань «Правил охорони праці
для нафтохімічних підприємств», «Правил охорони праці підчас виконання ро
біт на висоті», «Правил охорони праці підчас вантажо-розвантажувальних ро
біт», «Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями»,
«Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах»,
«Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»,
«Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»,
«Правил будови І безпечної експлуатації посудин, що працюють підтиском».
На підприємстві ведеться журнал вступного інструктажу з охорони праці та
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Інженер-енергетик Король Р.В. призначений відповідальною особою за ви
конання робіт на висоті.Йому надано право видавати наряди-допуски на
виконання робіт на висоті (наказ «32 від 20.02.2017р.)
Робітники, зайняті на виконанні робіт на висоті, пройшли щорічне навчання і
перевірку знань з питань охорони праці (протокол №17 від 29.08.2016р.)
та пройшли періодичний медичний огляд І допущені до виконання робіт на
висоті (заключний акт від 06.12.2016р.).
На підприємстві діє «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на
висоті» (наказ №28 від 09.02.2015р.).
Перелік інструкцій , що діють на підприємстві, затверджено наказом №29 від
16.02.2017р.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям, 313 (каски,
запобіжні пояси) та нормативно-правовою літературою в повному обсязі.

В.о.виконавчого директора
ПрАТ «Дубенський завод ГТВ»
18.05.2017р.

