
Декларація
Відповідальності матеріально -  технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця. Приватне акціонерне товариство «Дубенський завод гумово -  
технічних виробів» м.Дубно, вул .Млинівська,69, код платника податків згідно з ЄДРПОУ 02971506, 
КВЕД 22.19. Виробництво інших гумових виробів.

Керівник: Іващук Олександр Степанович -  виконавчий директор ПрАТ «Дубенський завод ГТВ» 
о.5.Іуа5сЬик(5)етаіІ.сот , м.Дубно, вул.Млинівська,69, індекс 35603

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди : СК Княжа вієнна іншуранс Груп. 
Договір Н9К112571 від 15.08.2019 року

Аудит з охорони праці на підприємстві на проводився.

Я, Іващук Олександр Степанович, виконавчий директор ПрАТ «Дубенський завод ГТВ» Дубенської 
міської ради цією декларацією підтверджую відповідальність матеріально -  технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час експлуатації устаткування напругою 
понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічного 
електрообладнання)

Місце експлуатації устаткування: Приватне акціонерне товариство «Дубенський завод ГТВ» 
м.Дубно, вул.Млинівська,69:

1. Трансформаторна підстанція ТП -  1 в складі:
Силовий трансформатор ТМ -  400\10, зав.№51608; 
Силовий трансформатор ТМЗ 1000\10, зав.№205810; 
Камера збірна одностороннього обслуговування КСО ■ 
Камера збірна одностороннього обслуговування КСО 
Камера збірна одностороннього обслуговування КСО 
Камера збірна одностороннього обслуговування КСО 
Камера збірна одностороннього обслуговування КСО 
Камера збірна одностороннього обслуговування КСО 
Камера збірна одностороннього обслуговування КСО

2. Трансформаторна підстанція ТП -  42 в складі:
Силовий трансформатор ТС -  750\10 зав№3094; 
Камера збірна одностороннього обслуговування КСО 
Камера збірна одностороннього обслуговування КСО 
Камера збірна одностороннього обслуговування КСО

366(9) зав.№2513; 
366(3) зав.№2512; 
366(3) зав.№2511; 
що -  55 зав. N°6\h; 
366(9) зав.№2514; 
366(3) зав.№2515; 
366(3) зав.№2516.

■ 366 зав .№б\н;
■ 366 зав. №б\н;
■ 366 зав. №б\н;

3. Кабельна лінія КЛ -  10 кВ, кабель ААШв -  3x120 мм .̂
4. Кабельна лінія КЛ -  10 кВ, кабель ААШв -  3x120 м.м^
5. Кабельна лінія КЛ -  10 кВ, кабель ААШв -  3x120 мм^ ♦-

Висновок експертизи №22560691 -  0019.20 стану охорони праці та безпеки промислового 
виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів; устаткування 
підвищеної небезпеки.
На підприємстві працює два електромонтери з ремонту та обслуговування 
електроустаткування: Федюк Д.Л., диплом Е15 №066316 Мирогощанський аграрний коледж; 
Бондарчук М.О., диплом РВ №16219286 Дубенське професійно -  технічне училище № 27.



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» N939 від 
16.03,2017 року. Виконавчим директором ПрАТ «Дубенський завод ГТВ» затверджено перелік 
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві -  наказ №75 від 28.09.18.
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 N99 від 26.02.20 року «Про створення комісії з електробезпеки по 
перевірці знань»

Іващук Олександр Степанович -  виконавчий директор «Пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки». Посвідчення N92404 -  83 -  19 протокол від
14.06.2019 №83.

Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання», 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» , «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках». Посвідчення N° 2404 -  83\в -  19 протокол від
14.06.2019 року №83\в.

Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
ДБ.НА 3.2 -  2 2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві», «правила охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт». « 
Правила охорони праці на автотранспорті». Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» 
протокол Мо83\б від 10.06.2019 року, посвідчення №2404 -  83\б -  19.

Пройшов навчання перевірки знань з електробезпеки, посвідчення N92404 -  83\а -  19. Дата 
перевірки 10.06.2019 року.

Бутрій Олег Ігорович -технічний директор. «Пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки». Посвідчення №2399 -  83 -  19 протокол від 14.06.2019 №83.

Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» , 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» , «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках». Посвідчення № 2399 -  83\в -  19 протокол від
14.06.2019 року №83\в.

Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
ДБ.НА 3.2 -  2 2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві», «правила охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт». « 
Правила охорони праці на автотранспорті». Правил будови і безпечно'Гексплуатаціїліфтів» 
протокол №83\б від 10.06.2019 року, посвідчення №2399 -  83\б -  19.

Пройшов навчання перевірки знань з електробезпеки, посвідчення №2805- 84 -1 8 . Дата 
перевірки 10.06.2019 року.

Підгайний Анатолій Васильович -  заступник технічного директора. . «Пройшов навчання і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги



/ потерпілим, гігієни праці та електробезпеки». Посвідчення №417 -  15 -  20 протокол від
21.02.2020 №15.

Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання», 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» , «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках». «Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» Посвідчення № 417 -  15\в -  20 протокол від 21.02.2020 року №15\в.

Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 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 з 
будівництві». «Правила охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт». « 
Правила охорони праці на автотранспорті». Протокол №15\б від 21.02.2020 року, посвідчення 
№ 417-15\б-20 .

Пройшов навчання перевірки знань з електробезпеки, посвідчення №417- 15\а -  20. Дата 
перевірки 17.02.2020 року.
Заступник технічного директора Підгайний Анатолій Васильович призначений відповідальною 
особою за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, згідно наказу N98 
від 26.02.2020 року.

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування пройшли попередній 
медичний огляд, а також психофізіологічну експертизу;

Федюк Д.Л. -  висновок медичної комісії від 03.04.2019 року, протоколи 
психофізіологічного обстеження працівника №18-1871\25600 від 11.11.2019 року, та N918- 
1871\25601 від 11.11.2019 року; '
Бондарчук М.О. -  висновок медичної комісії від 29.03.2019 року, протоколи 
психофізіологічного обстеження працівника П9І8-1872\25603 від 13.11.2019 та N918- 
1872\25604 від 13.11.2019.

Забезпечені засобами індивідуального захисту, а саме: спецодягом, касками, ізольовані 
кліщі, показники напруги, діелектричні килимки. Працівники пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці -  протокол N94 від 29.07.2019 року. '

Також електромонтери пройшли навчання та перевірку знань ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ:

Федюк Д.Л. посвідчення №2\19 -  III група допуску до і вище 1000 В. Дата перевірки 
01.08.2019 року.

Працівники підприємства нормативно -  правовимй%‘кта

О.С.Іващук
(підпис (ініціали та прізвище)

,<SsW„Hi в повному обсязі.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'-єктів госп'бд^ргйвання у територіальному 
органі Держпраці.

Управління Держпр.аііі у Рівненській області]
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