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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця ■ Приватне акціонерне товариство «Лубенський 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: Іващук Олександр Степанович -  виконавчий директор ПрАТ «Лубенський 
завод ГТВ», тел (03656) 4-19-92, 4-17-57, м. Дубно, вул. Млинівська ,69, індекс 35600

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Приватне 
акціонерне товариство Страхова Компанія «Універсальна». Договір № 2231/222/000002 від 
05 вересня 2017року.

Аудит з охорони праці на підприємстві не проводився.
Я, Іващук Олександр Степанович, виконавчий директор ПрАТ «Лубенський завод 

ГТВ» Лубенської міської ради цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час 
виконання таких робіт, підвищеної небезпеки, а саме -  роботи, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра. Роботи верхолазні та екалелазні. На цих роботах зайнято чотири 
працівника.

Місце виконання робіт: Приватне акціонерне товариство «Лубенський завод 
гумово-технічних виробів » м.Дубно, вул Млинівська,69

Інші відомості
На підприємстві розроблене та функціонує Положення про службу охорони праці 

та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
затверджено наказом виконавчого директора ПрАТ «Дубенський завод ГТВ» № 39 від
16.03.2017 року. Виконавчим директором ПрАТ «Дубенський завод ГТВ» затверджено 16 
лютого 2017 року наказом № 29 Перелік інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємстві, згідно затвердженого штатного розпису та Переліком інструкцій з охорони 
праці, які необхідні для виконання робіт на дільницях підприємства, строк дії інструкцій 
до 16.02.2020 року.

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 праці» НПАОП 
0.00-4.12-05 на підприємстві виданий наказ № 6 від 05 січня 2018 р. „Про створення 
комісії по перевірці знань”.

Іващук Олександр Степанивич -  виконавчий директор, «Пройшов навчання і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, наданя домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електро безпеки. Посвідчення № 1542-48-18 протокол від
20.04.2018 р. № 48.

Пройшов навчання та виявив потрібні знання «Правила охорони праці для 
нафтохімічних підприємств» , «Правил хорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», «Правил охорони праці під чс роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил з безпечної експлуатації 
систем вентиляції у хімічних виробництвах». Посвідчення № 1395-91-16 протокол від 
22.04.16 р. №91.

Пройшов навчання та виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
на висоті», ДБІ4А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці». «Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці під час вантажно-



розвантажувальних робіт». «Посвідчення № 1542-48/6-18 протокол від 20.04 2018р. № 
48/1-6.

Бутрій Олег Ігорович - технічний директор. Пройшов навчання та виявив потрібні 
знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього. 
Посвідчення № 1628-59-16 протокол від 20.05.16 р. № 59.

Пройшов навчання та виявив потрібні знання «Правил безпеки систем 
газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт, «Правил будови та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НА, що встановлюють вимоги 
до балонів, «Правил будови та безпечної експлуатації підйомників» «ПББЕ 
вантажопідіймальних кранів», «ПББЕ парових та водогрійних котлів», «ПББЕ ліфтів» 
Посвідчення № 1628-59/в-16 протокол від 20.05.2016р.№ 59-в.

Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної робо ти з 
інструментом та пристроямит», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
ДБНА.3,2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека 
в будівництві». Посвідчення № 1628-59/6-16 протокол від 17.05.16 № 59-6

Ковальчук Оксана Ростиславівна - інженер з охорони праці. Пройшла навчання 
та виявила потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього. Еіосвідчення № 1183-44-16 протокол від 21.04.16 р. № 44.

Пройшла навчання та виявила потрібні знання «Правил безпеки систем 
газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт, «Правил будови та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НА, що встановлюють вимоги 
до балонів, «Правил будови та безпечної експлуатації підйомників» «ПББЕ 
вантажопідіймальних кранів»,
«ПББЕ парових та водогрійних котлів» , «ПББЕ ліфтів» Посвідчення № 1183-44/в-16 
протокол від 21.04.2016р.№ 44-в.

Пройшла навчання і виявила потрібні знання «Правил безпечної роботи з інструментом 
та пристроями», «ЕІравил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2- 
2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві». Посвідчення № 1183-44/6-16 протокол від 18.04.16 № 44-6

Відповідальними за безпечне виконання робіт на висоті призначено інженера 
енергетика Короля Романа Володимировича (наказ від 05.01.2018 № 12).
Пройшов навчання та перевірку знань і виявив потрібні знання «Пройшов навчання і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, наданя домєдичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електро безпеки. Посвідчення № 1543-48-18 протокол від 
20.04.2018 р. №48.

Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки системи 
газопостачання», «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском», «Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», 
«Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів». Посвідчення № 1543-48/в-18 протокол 
від 20.04.2018 р. №48/в

Пройшов навчання та виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці». «Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт». «Посвідчення № 1543-48/6-18 протокол від 20.04 2018р. № 
48/1-6.

Пройшов навчання та виявив потрібні знання «ЕІравил охорони праці для 
нафтохімічних підприємств», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», «Правил охорони праці під чс роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил з безпечної експлуатації 
систем вентиляції у хімічних виробництвах». Посвідчення № 1396-91-16 протокол від 
22.04.16 р. № 91,



Всі працівники, що зайняті при виконанні робіт на висоті, а також верхолазних та 
скалелазних роботах пройшли періодичний медичний огляд, заключний акт за 
результатами періодичного медичного огляду працівників від 10 січня 2018 року.

При експлуатації електрогосподарства підприємста зайнято четверо працівників 
(електромонтерів), які виконують роботи на висоті, а також верхолазні та скалелазні 
роботи. Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту (каски, запобіжні пояси), згідно Норм видачі спецодягу та інших 
засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів, та пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці протокол №13 від 13 вересня 2017 
року ,

О. С. Іващук_
(ініціали та прізвище)

підприємства нормативно правовими актами забезпечені в повному

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці


