
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА»

(об'єкт, на який видається документ)

________ 33001, Україна, м. Рівне, вул. Біла, 16________
(місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)

___________31.20.1___________
(вид діяльності згідно з КВЕД)

___________ 34704105___________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

______________________ 347041017166_________________________
(ідентифікаційний номер платника податків та інших обов'язкових платежів)

________ Богуслав Павлович Гордієвич________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи)

33001, Україна, м. Рівне, вул. Біла, 16
(місцезнаходження юридичної особи) 

тел.: +38 (0362) 617-201, факс: +38 (0362) 617-470, office@rzva.com.ua, www.rzva.ua 
_______________________ 33001, Україна, м. Рівне, вул. БілаЛб______________________

(місце (адреса) експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 

платник внесків до Фонду соціального страхування України в Рівненскій області за 
______________________________ № 560010012731_____________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я ,____________ Гордієвич Богуслав Павлович_____ ,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час експлуатації (застосування) таких 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
КОВАЛЬСЖО —  ПРЕСОВОГО УСТАТКУВАННЯ:

Прес кривошипний КД 2322, 1981 р. випуску, Росія, заводський №3252, інв.№ 3176 
Прес кривошипний КД 2122,1976 р. випуску, Росія, заводський № 503, інв. № 2784 
Прес кривошипний КД 2124Е, 1982р. випуску, Росія, заводський№2729,інв.№ 3310 
Прес кривошипний КД 2124Е, 1987р.випуску, Росія, заводський№3987, інв.№ 3379 
Прес листоштампувальний К480,1968р.випуску,Росія,заводський№286,інв.№ 2152 
Прес кривошипний КД 2330Б, 1972 р. випуску, Росія,заводський№1400,інв.№ 2538 
Прес кривошипний КД 2330Б, 1971 р. випуску, Росія,заводський№ 911, інв. № 2497 
Прес гвинтовий Ф 1734 А, 1990 р. випуску, Казахстан,заводський№982, інв.№ 3884 
Прес кривошипний К 2535, 1970 р. випуску, Росія, заводський № 73, інв. № 2336; 
Прес кривошипний КБ 9534, 1982 р. випуску, Росія, заводський № 646, інв. № 3363; 
Прес кривошипний КД 2330,1970 р. випуску, Росія, заводський№ 2523, інв.№ 2607; 
Прес механічний гвинтовий П М -50,1958 р. в., Росія, заводський № 321, інв. № 276; 
Прес гідравлічний П 6324 Б, 1990 р. випуску, Росія, заводський № 2870, інв.№ 3854; 
Прес гідравлічний П 474, 1961 р. випуску, Росія, заводський № 124, інв. № 440; 
Листовигинальний прес ОРТІМА-ЮО,1997р,Швеція,завод. №«4647, інв.№ 10012567;
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Листовигинальний прес С)РТІМА-160,1997р,Швеція,зав.№ 4648,інв.№ 10012568;
Прес одностоєчний ексцентричний РЕЕ-160,1981р.вип., Німеччина, зав.№ 85756, інв.№ 3175 
Штампувально-різальний прес SG-5, 97р.в.,Фінляндія,зав.№ 8,31-TRS518197,iHB.№ 10012569 
Координатно-револьверний прес SG-6, 2006 р.в.,Фінляндія,3.№12,1-SG605306, інв.№ 10090025 
Кромкозгинальний прес TruBend 5050, 2007 р. випуску, Австрія, з.№ F1021F, інв.№ 10091008; 
Кромкозгииальний прес TruBend 5170,2008 р. випуску, Австрія, з. № F1028F, інв.№ 100021001 
Кількість працівників, що виконують роботи на вищевказаному устаткуванні, в тому 

числі такі, на яких існує підвищений ризик виникнення травм складає — 7 осіб 
(найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлен

ня, країна походження, які експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість 
працівників, що виконують на них роботи, в тому числі такі, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

Дільниця заготівельно-штампувальна: Дільниця листової обробки
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Начальник служби охорони праці - Грудницький Володимир Миколайович; 
начальник енерго-механічної служби — Мандзюк Роман Васильович; начальник дільниці 
заготівельно-штампувальної - Паробоча Рита Борисівна (Посвідчення № 5349-401-17 від
18.12.17 ’’Правила охорони праці під час ковальско-пресових робіт”); начальник дільниці 
листової обробки - Мартинюк Наталія Олександрівна (Посвідчення № 5348-401-17 від
18.12.17 ’’Правила охорони праці під час ковальско-пресових робіт”) .
Проводяться навчання та перевірка знань працівників, що виконують роботи на даному 
устаткуванні, відповідною комісією, створеною на підставі наказу № 342 від 06.12.2017р., з 
питань електробезпеки і охорони праці, згідно чинному законодавству та НПАОП, у складі: 
члени комісії: начальник служби охорони праці Грудницький В.М. (Посвідчення № 5343- 
401-17 від 18.12.17 ’’Правила охорони праці під час ковальско-пресових робіт”), начальник 
служби нагляду та супутніх робіт Масленчук П.М. (Посвідчення № 5341-401-17 від
18.12.17 ’’Правила охорони праці під час ковальско-пресових робіт”), інженер технічного 
нагляду Прядко В.М.(Посвідчення № 5342-401-17 від 18.12.17 ’’Правила охорони праці під 
час ковальско-пресових робіт”), голова комісії - головний енергетик, начальник енерго- 
механічної служби - Мандзюк Р.В. (Посвідчення № 5346-401-17 від 18.12.17 ’’Правила 
охорони праці під час ковальско-пресових робіт”, протокол №401 від 18.12.17 Держпраці у 
Рівненській обл.). Для працівників, що виконують роботи на ковальско-пресовому устатку
ванні своєчасно і в повному обсязі проводять інструктажи по інструкціям з охорони праці: 
№ 0225-2016 “ЮП для операторів автоматичних і напівавтоматичних ліній холодного 
штампування” (останній інструктаж 18.12.2017р.- нач. д-ці листової обробки - Мартинюк 
Н.О.); № 0139-2016 “Для штампувальників”, № 0130-2016 “Для налагоджувальників 
пресового обладнан-ня і штампів”.(останній інструктаж 26.12.2017- нач. д-ці заготівельно- 
штампувальної - Паробоча Р.Б.)
Працівники в повному обсязі забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту: 
1). Костюм бавовняний; 2). Черевики шкіряні; 3). Рукавиці комбіновані; 4).Куртка утеплена 
(зимовий період); 5). Каска захисна; 6). Окуляри захисні.
Експлуатаційною, технічною документацією, нормативно-правовими актами, навчально- 
методичними матеріалами а також матеріально-технічна база забезпечена в повному обсязі. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки, ьшз^йтШ^йужби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення 
навчання та інструктажу з пит;Шь-охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 

захисту, нормативно-право^|й§а матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення).

« ___ » ____________ 2 Б.П. Гордієвич
М.П.

Декларація зареєстрована у , журналі обліку суб'єктів господарювання в Регіональний центр 
надання адмін.послуг Управління забезпечення надання адмін. послуг Рівненської міської ради 

суоГ ґ Е  /&' V /  _______ 2 0 /^ф . N  .


