
Д ЕКЛ АР АЦ ІЯ

відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

ТОВ «Завод металевих виробів»,________________________________________
м. Сарни Рівненської обл., вул. Соборна, 21;______________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ 36697006;________________________
код виду діяльності згідно з КВЕД 25.62, 24.33, 25.11, 25.50, 25.61,25.99, 16.10,
46.72, 85.32;__________________________________________________________
генеральний директор Кузнірський Андрій Михайлович: тел.: 67-01-29;_______
romana.kopishchik@euroformat.com;______________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин,_______
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:_______________________________
м. Сарни Рівненської обл., вул. Соборна, 21._______________________________

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Приватне 
акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» Договір серія 
220-19 № 17/047 від 10.07.2018р., Товариство з додатковою відповідальністю 
«Страхова компанія» Гардіан».

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.

Я, Кузнірський Андрій Михайлович, 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:

Ковальсько-пресове устатковання, 

які виконуються без отримання відповідного дозволу:
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кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  28, кількість будівель і споруд (приміщень) -  10, 
виробничих об’єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  10.

Інші відомості: наказом № 38 від 03.01.2019 р. призначені
відповідальні особи за стан охорони праці в структурних підрозділах та безпечну 
організацію робіт, а саме: по заводу -  головного інженера Панасюка Валерія 
Борисовича; по виробництву -  начальника виробництва -  Неліпу Сергій 
Вікторовича.; по Автопарку -  механіка Буткевича Анатолія Миколайовича; по 
ремонтно-будівельній дільниці -  заступника генерального директора з 
будівництва Леончика Василя Михайловича; по господарській групі - завідувача 
гуртожитку Кусковську Галину Василівну; по охороні -  начальника охорони 
Гарполюка Вячеслава Петровича; по дільниці ЧПУ -  начальника дільниці 
Якубовича Олександра Павловича; по дільниці БісЬер -  начальника дільниці 
Скибана Сергія Івановича; по Лінії зварювання балки -  начальника дільниці 
Блащака Віталія Тадеушевича, а на час його відсутності майстра Головкова 
Івана Миколайовича; по Лінії виробництва решіток -  начальника дільниці 
Тверду Тетяну Михайлівну, а на час її відсутності майстра дільниці Бунечко 
Івана Івановича; по дільниці зварювання -  майстра Головкова Івана 
Миколайовича; по цеху № 3 -  начальника дільниці Бубенко Ніну Вікторівну, а на 
час її відсутності майстра Павлушко Олександра Вікторовича; по цеху № 4 -  
начальника дільниці Долід Марію Василівну, а на час її відсутності майстра 
Павелко Юрія Вікторовича; по енергетичній службі -  головного енергетика 
Ніколайчука Вячеслава Анатолійовича; по ремонтно-механічній службі -  
інженера з організації експлуатації та ремонту (обладнання) Середу Павла 
Миколайовича; по складу -  заступника генерального директора з логістики 
Кузьменко Оксану Андріївну; по відділу економіки -  головного економіста 
Крамарчук Ларису Адамівну; по бухгалтерії -  головного бухгалтера Сінозацьку 
Марію Борисівну; по відділу матеріально-технічного постачання -  начальника 
відділу Стельмаха Анатолія Михайловича; по відділу якості -  начальника відділу 
Воробей Тетяну Петрівну; по відділу логістики -  начальника відділу Зіневича 
Миколу Володимировича; по відділу інформаційних технологій -  начальника 
відділу Майбороду Дмитра Вікторовича; по конструкторсько-технологічному 
бюро -  начальника бюро Ляшука Андрія Ростиславовича, а на час його 
відсутності заступника начальника КТБ Довганя Олександра Володимировича; 
по службі Головного зварника -  головного зварника Тиховського Юрія 
Валентиновича;

відповідальні особи пройшли чергову перевірку знань з питань охорони 
праці Протоколи № 4 від 02.07.2018р., № 5 від 03.07.2018р., за участю страхового 
експерту Сарненського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України в Рівненській області;



наказом № 189 від 22.01.2019р. призначені відповідальні особи за справний 
стан і безпечну експлуатацію верстатного обладнання по заводу, цехам, 
дільницям та закріплені навчені працівники, а саме: по дільниці ЧПУ -  
начальника дільниці Якубовича Олександра Павловича; по дільниці БісЬер -  
начальника дільниці Скибана Сергія Івановича;

відповідальні особи пройшли чергову перевірку знань з питань охорони 
праці (Галузеві Правила) Протоколи № 5 від 03.07.2018р., № 7 від 25.07.2018р., 
№ 8 від 25.07. 2018р., № 9 від 25.07. 2018р., № 10 від 10.08. 2018р. за участю 
страхового експерту Сарненського відділення Управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування України в Рівненській області;

на заводі створена служба охорони праці наказ № 1 від 02.11.2009р. у 
складі начальника служби охорони праці Хмелевської Юлії Володимирівни, що 
керується в роботі «Положенням про службу охорони праці заводу» 
затвердженого наказом № 696 від 24.05. 2017 р. ; з 01.01.2017 р. наказом № 677-к 
від 30.12.2016р. введено в дію новий штатний розклад з посадою інженер з 
охорони праці;

наказом № 477 від 18 березня 2019р. створена постійно діюча комісія по 
перевірці знань працівників заводу з питань охорони праці, члени постійно 
діючої комісії пройшли навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський 
експертно-технічний центр» та ДП «Запорізькій навчально-курсовий комбінат», 
а саме: голова комісії: генеральний директор Кузнірський Андрій Михайлович 
посвідчення № 2767 від 15.03. 2019 р., члени комісії: головний інженер Панасюк 
Валерій Борисович посвідчення № 556-46-19 від 18.02. 2019р., № 3307-101-18 від
27.07. 2018р., № 2689-81-18 від 20.06. 2018р., № 1906-59-18 від 25.05. 2018р., № 
1906-59/6-18 від 21.05. 2018р., № 1906-59/в-18 від 25.05. 2018р., № 1906-59А-18 
від 25.05. 2018р., № 4267-288-17 від 23.10. 2017р., № 4253-287-17 від 23.10. 
2017р., заступник генерального директора з виробництва Лобасюк Володимир 
Леонідович посвідчення № 1350-42-19 від 28.03. 2019 р., № 557-47-19 від 18.02. 
2019 р., № 558-48-19 від 18.02. 2019 р., № 1499-47-19 від 04.04. 2019 р., інженер 
з охорони праці Хмелевська Юлія Володимирівна посвідчення № 555-46-19 від 
18.02. 2019р., № 3322-101-18 від 27.07. 2018р., № 2704-81-18 від 20.06. 2018р., № 
2469-75-18 від 15.06. 2018р., № 2469-75/а-18 від 15.06. 2018р., № 2469-75/6-18 
від 11.06. 2018р., № 2469-75/В-18 від 15.06. 2018р., № 2469-75/г-18 від 15.06. 
2018р., № 1258-38-18 від 30.03. 2018р., № 4268-288-17 від 23.10. 2017р., № 4254- 
287-17 від 23.10. 2017р., головний енергетик Сохацький Андрій Олександрович 
посвідчення № 379-12-18 від 02.02. 2018р., № 4896-156-17 від 12.07. 2018 р., 
заступник головного зварника Ніколайчук Вячеслав Анатолійович посвідчення 
№ 496-17-16 від 07.03. 2018р., № 1259-38-18 від 30.03. 2018р., № 2839-86-18 від
04.07. 2018р., інженер з організації експлуатації та ремонту Середа Павло 
Миколайович посвідчення № 2841-86-18 від 04.07. 2018р., № 4525-315-16 від



21.11. 2016р., заступник генерального директора з будівництва Леончик Василь 
Михайлович № 4524-315 -16 від 21.11. 2016р.;

навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці 
проводиться на підприємстві згідно „Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці” затвердженого наказом № 
696 від 24.05.2017р. та „Графіку проведення навчання та чергової перевірки 
знань з питань охорони праці” затвердженого № 41 від 03.01.2019р.;

оператори верстатів з програмним керуванням Дільниці ЧПУ пройшли 
перевірку знань з питань охорони праці Протоколи № 03 від 01.02. 2019р., № 29 
від 05.04. 2019р., різальники металу на ножицях і пресах Дільниці ЧПУ пройшли 
перевірку знань з питань охорони праці Протоколи № 04 від 01.02. 2019р., № 67 
від 10.08. 2018р., різальник металу на ножицях і пресах Дільниці Fichep пройшов 
перевірку знань з питань охорони праці Протоколи № 100 від 16.11. 2018р. ;

оператори верстатів з програмним керуванням, різальники металу на 
ножицях і пресах Дільниці ЧПУ пройшли перевірку знань з питань 
електробезпеки на 2 групу з електробезпеки Протокол № 11 від 14.11. 2018р., 
різальник металу на ножицях і пресах Дільниці Fichep пройшов перевірку знань з 
питань електробезпеки на 2 групу з електробезпеки Протокол № 4 від 05.11. 18р.;

інструктажі в структурних підрозділах проводяться згідно «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», по 
«Переліку інструкцій з охорони праці, що діють на заводі» та по «Переліках 
інструкцій з охорони праці, що діють на дільницях, структурних підрозділах 
тощо» затверджених наказом № 961 від 25.06.2018 р.;

працівники заводу забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та засобами індивідуального захисту згідно «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту» затвердженого наказом № 6 від 02.11.2009 р. 
та Норм видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 313, а саме: оператори 
верстатів з програмним керуванням забезпечені костюмом бавовняним, 
черевиками шкіряними з металевим носком, рукавицями комбінованими, 
захисними окулярами, курткою ватною; різальник металу на ножицях і пресах 
забезпечені костюмом бавовняним, черевиками шкіряними з металевим носком, 
рукавицями комбінованими, захисними окулярами, курткою ватною;

TOB „ЗМВ” провело експертизу щодо відповідності машин підвищеної 
небезпеки закордонного виробництва вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки в ТОВ «Солар Вейв Енерджи», про що є 
експертний висновок № 40010145.04.03-05.18 від 29 листопада 2018р.

випробувальним центром ДП «Рівненський експертно-технічний центр» 
проведено вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і



заземленнях магістралей і устаткування Протокол № ПВ 1522/18 від 09 серпня 
2018 р., вимірювання опору ізоляції Протокол № 1521/18 від 09 серпня 2018 р.

медичні огляди проводяться згідно «Списку працівників ТОВ «Завод 
металевих виробів», які підлягають періодичним медичним оглядам у 2019 році, 
згідно наказу МОЗ України № 246 від 21 травня 2007 р.» погодженого Лікарем 
з гігієни праці Управління Держпраці у Рівненській області в грудні 2018 р.;

на заводі діє медичний пункт; всі структурні підрозділи підприємства 
забезпечені аптечками першої допомоги;

працівники забезпечені санітарно-побутовими приміщенням в повному 
обсязі;

на заводі сертифікована система менеджменту якості відповідно до вимог 
стандарту ІБО 9001: 2015 сертифікат Б-гМ -16083-01-00-1809001-2017.0008.001 
від 24.07.2017 р.;

завод зареєстровано за реєстровим номером 5601000004016 в 
Сарненському відділенні Управління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в Рівненській області;

керівники структурних підрозділів забезпечені в повному обсязі 
нормативно-правовими документами (Правилами, стандартами тощо);

на заводі є в наявності в повному обсязі нормативна та експлуатаційна 
документація на машини, механізми, устаткування, пристрої та інші засоби, що 
застосовуються під час ковальсько-пресових робіт.

А.М.Кузнірський

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
Територіальному органі Держпраці 20 р.

1 Управління Держпраці у Рівненській області 
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

ня пае чгодуш іШ ^ ^ Д і^ с о н 'аятг а них зПримітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підпис- 
метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


