
Д екларац ія
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Відомості про роботодавця Державний історико-культурний заповідник 
м. Дубно вул. Замкова, 7а, код платника податків згідно з СД РО У 21089043 
КВНД 91.02,

Кічатий Леонід Святославович директор Державного історико- 
культурного заповідника м. Дубно, тел (03656) 3-24-64. 
zapovidnyk@meta.ua. м.Дубно. вул. Замкова, 7а, індекс 35600.

-Я, Кічатий Леонід ( вятославович- директор Д ІК 3 м. Дубна цією 
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимої ам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких 
робіт, підвищеної небезпеки, а саме ремонтні, монтажні, будівельні та інші 
роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, крім робіт верхолазних та 
скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею 
ф у т у ,  з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та 
будівельних підйомників. Кількість робочих місць 6, в тому числі тих на 
яких існує: підвищений ризик отримання травм.

Місце проведення робіт : м. Дчбно вул. Замкова, 7а.

Інші відомості:
V власності Державного історико-культурного заповідника м. Дубно 

об єктів підвищеної небезпеки немає.
! Іа підприємстві розроолено Положення про службу охорони праці 

(функціонує служба з охорони праці) та Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці затверджено наказом 
директора Державного історико-культурного заповідника м. Дубно №  71 від 
16.1 1.2016 року.Затверджено директором Державного історико-культурного 
заповідника м. Дубно Перелік інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємст ві, згідно затвердженого штатного розпису та Перелік інструкцій з 
охорони праці, які необхідні для виконання робіт по ремонту будівель. Дата 
затвердження інструкцій з охорони прані 16 листопада 2016 року наказ №  71

На основі Закону України „Про охорону праці” , та п.2.3 р. 4 „Типового 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони 11 раці П ІІА О І] 0.00-4.12-05 на підприємстві виданий наказ №  55 
від 18.08.2016р. „Про створення комісії по перевірці знань” (голова комісії 
головний інженер ПІумило Василь Ксенофонтович, посвідчення №  16-3-17 
протокол №  .з від 27.07.2017 р.; члени комісії : заступник директора по 
господарській роботі Гаврилюк Сергій Васильович
посвідчення №  2184-77-16 від 8 липня 2016 р.: заступник директора по

mailto:zapovidnyk@meta.ua


науковій роботі Любенька Надія Олександрівна, посвідчення
№  21 83-77-16 від 8 липня 201 6 р.).

Кічатий Леонід ( вягославович директор, пройшов навчання та виявив 
потрібні знання Закону України ,,ІІро охорону праці” та нормативно- 
правових актів до нього. Посвідчення .№ 2185-77-16 протокол №  77 
від 08.07.16 р.

11 Іу мило Василь Ксснофонтович - головний інженер пройшов 
навчання га виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів до нього. Посвідчення 16-3-17 протокол N° З 
від 27.07.2017 р„ являється відповідальним за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки згідно наказу 
№  2 від 03.01.2017р.

Всі працівники, що зайняті при виконанні робіт на висоті, пройшли 
періодичний медичний огляд, заключний акт за результатами періодичного 
медичного огляду працівників від 19 червня 2017 року.

При експлуатації будівель та споруд зайнято 6 працівників, які 
виконують роботи на висоті . Відповідальним за проведення робіт на висоті 
згідно наказу №  45 від 24.06.2016, являється Гаврилюк Сергій Васильович 
заступник директора по господарській роботі.

Усі працюючі забезпечені засобами індивідуального захисту (касками, 
монтажними поясами).

Працівники пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці 
протокол №  3 від 01.03.201 7р.

11. С. Кічатий
г  / -С п~ ■■ V . і./С - о (ініціали та прізвище)
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