
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимоі ам 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 ЄДРГІОУ 
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

Місце виконання робіт: м. Дубно, вул Млинівська,69 .
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Приватне акціонерне 
товариство «Страхова Компанія « Уніка». Договір № 004110/1100/0000001 від 07 вересня 
2018року.

Аудит з охорони праці на підприємстві не проводився
Я, Іващук Олександр Степанович виконавчий директор ІІрАТ «Лубенський завод ГТВ» 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації^ застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 
а саме -  технологічні транспортні засоби.

На підприємстві використовується дизельний автопогрущик "‘ТОУОТА”02-5ЕВ-15 рік 
випуску 1988, завод виробник Японія, ЗАВ № 5ТО18-14857, КНВ 044008-3.

Відповідає технічним вимогам заводу виготовлювача АКТ Державного технічного огляду 
технологічного засобу № 13-19 від 07лютого 2019р. Висновок експертизи на відповідність 
технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на 
території України № 22560691.28.11.19 затверджений 18.03.2019 року. В наявності 
експлуатаційна документація, а саме паспорт , технічний опис та інструкція по експлуатації.

Кількість робочих місць 1, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик отримання
травм.

Підприємство має власні адміністративно- побутові, виробничі та складські приміщення 
загальною кількістю 11один.( загальною площею 9511,9м2)

Інші відомості

Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ПрАТ 
«Дубенський завод ГТВ» -  виконавчий директор Іващук Олександр Степанивич ,
«Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання до 
медичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 1542-48-18 
протокол від 20.04.2018 № 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 час 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 № 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», 
ДЕНА.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.

Пройшов навчання та виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання», « 
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Посвідчення № 
4599-141-18 протокол від 28.09.18 №141.



Наказом № 20 від 01.02.2018р по ПрАТ “ Дубенський завод ГТВ” призначено 
відповідальну особу за справний стан та безпечну експлуатацію технологічної о 
транспортного засобу технічного директора Бутрія Олега Ігоровича.
Пройшов навчання та виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та 

нормативно-правових актів до нього. Посвідчення № 1628-59-16 протокол від 20.05.16р.
№ 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 роботи з інструментом та 

пристроями», «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.
Пройшов навчання та виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання», « Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Посвідчення № 4592- 
141-18 протокол від 28.09.18 №141.

Відповідно до ст 15 Закону України “ Про охорону праці” наказом № 57 від 10.08.18р 
створено службу охорони праці в особі інженера з охорони праці 
Ковальчук О.Р.

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» «ГІББЕ 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», «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 № 1183-44/6-16 протокол від 18.04.16 № 44-6.

ЕІройшла навчання та виявила потрібні знання «Правил безпеки систем 
газопостачання», « Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском». Посвідчення № 4602-141-18 протокол від 28.09.18 №141.

Пройшла навчання і виявила потрібні знання “Правил охорони праці для основної 
хімічної промисловості.’’Посвідчення № 5850-316-18 протокол від 19.11.2018 № 316.

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 ЕТВ» № 75 від 
28.09.2018 року. Затверджено виконавчим директором ПрАТ «Дубенський завод ЕТВ» 
наказ № 75 від 28.09.2018 року, інструкції 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 28.09.2021 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 створена постійно-діюча комісія по перевірці знань працівників з питань 
охорони праці наказ № 8 від 04 січня 2019.

На ПрАТ “ Дубенський завод ЕТВ” розроблені та затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з охорони праці працівникам, складено та затверджено графік 
проведення перевірки знань з охорони праці, робітники ознайомлені під підпис з планом- 
графіком проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, а також після перевірки знань 
з питань охорони праці оформляються протоколи для допуску робітників до самостійної роботи.
Всі працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки не рідше 1 разу на 3 місяці 
проходять повторний інструктаж по інструкціям з охорони праці по професіям та видам робіт. 
Результати проведення повторного інструктажу заносяться в журнал реєстрації інструктажів з 
охорони праці на робочому місці.



Водій автонавантажувача (свідоцтво № 1033 від 05 вересня 2017р ДП Навчально-курсовий 
комбінат “ Рівнебуд”) Паращенець Микола Володимирович, пройшов навчання та перевірку 
знань з охорони праці, протокол № 11 від 03 жовтня 2018 року, пройшов періодичний медичний 
огляд 10 квітня 2018 року. Забезпечений спецодягом (куртка штани), спецвзуттям (черевики), 
засоби індивідуального захисту (каска, рукавиці)

На все технологічне обладнання, яке встановлене на підприємстві, є експлуатаційна 
документація (паспорти та інструкції з експлуатації).

Працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно діючих норм.

правовими актами забезпечені в повному обсязі.

О. С. Іващук_______
(ініціали та прізвище)

обліку суб’єктів господарювання у територіальному

20____ р. №

Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
За*№ 20

сш У с.
(посада, аідпис)


