ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки
Відомості
про
роботодавця; Товариство
з
обмеженою
відповідальністю «Т-Стиль», 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький,
вул., Курчатова, 6.6., код ЄДРПОУ 3575043, КВЕД- 2010, Виробництво
трикотажного
полотна. В.о. Директора
- Фомін Роман Ігорович,
тел.60-99-00.
Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності
перед
третіми
особами
стосовно
відшкодування
наслідків можливої шкоди (найменування страхової компанії, строк дії
страхового полісу, номер і дата його видачі) - Відділення ВД ФССНВ у
м. Хмельницький; безстроково; № 2221008677 від 11 березня 2008 р.
Підприємство не належить до об’єктів підвищеної небезпеки.
Я, Фомін Роман
Ігорович, цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально - технічної бази та умов
праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час та/ або експлуатації
(застосування) таких
машин, механізмів, устаткування
підвищеної
небезпеки:
-Ремонтні, монтажні, будівельні, та інші роботи , що
виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та
скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів
більше над
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що
виконуються за допомогою підйомних і підвісни х колисок, механічних
підіймачів та будівельних підйомників.
Кількість робочих місць, у том у числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм-4.
Інші відомості;
В.о. директора товариства Фомін Р.І. пройшов навчання та перевірку
знань в Рівненському ЕТЦ Державної служби України з питань праці з
Закону України « Про охорону праці» та нормативно-правових актів до
нього протокол №79 від 09.06.17р.
В товаристві створено службу

охорони праці. Керівником служби охорони праці, згідно наказу № 28
від 19 грудня 2008 р. покладено на інженера з охорони праці Герасимчук
Світлану Миколаївну, яка пройшла навчання та перевірку знань і РЕТЦ
Державної служби України з питань праці з Закону України «Про
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол №101
від 08.09.16р., «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями»,
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-22009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека в будівництві» протокол №101-6 від 05.09.16р
У ТОВ « Т-Стиль» розроблено, затверджено та введено в дію: згідно
наказу №9 від 01.03.2017р. « Положення про систему управління
охороною праці», «Положення про порядок проведення навчання і
перевірку знань з питань охорони
праці», «Положення про службу
охорони праці ТОВ «Т-Стиль», «Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спецвзуттям 313».
На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації
вступного інструктажу; Журнал реєстрації інструктажів з питань
охорони
праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструкцій з
охорони праці на підприємстві; Журнал обліку робіт що виконуються за
нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал
періодичного огляду тари; Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
В товаристві створено постійно-діючу комісію з питань охорони
праці Наказ №65 від 12 червня 2017р. Голова комісії - в.о. директора Фомін
Р.І. (протокол №79 від 09.06.2017р. Рівненський ЕТЦ про перевірку знань
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до
нього). Члени комісії - інженер з охорони праці Степанов Б.О. ( протокол
№71 від 01.06.2017р. Рівненський ЕТЦ про перевірку знань Закону
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, та
протокол №716 від29.05.2017р. про перевірку знань з «Правил безпечної
роботи з інструментами та пристроями», « Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті») та начальник ремонтно-механічної служби
Позняк Д.В.(протокол № 70 від 16.06.2016р. Рівненський
ЕТЦ
про
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативноправових актів до нього та протокол №706 від 13.06.2016р. «Правил
безпечної роботи з інструментами та пристроями», « Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті» . Створені комісії по перевірці
знань працівників які виконують роботи підвищеної небезпеки у
структурних підрозділах - Наказ №36 від 12 листопада 2016р., Створена
комісія по перевірці знань з охорони праці посадових осіб - Наказ №3
від 24 січня 2017р.

Наказом № 46 від 03 травня 2017р. відповідальними за організацію і
безпечне проведення робіт на висотіпризначено:
начальника РМС
Позняка Д.В.; енергетика енергетичної служби Чиншова Ю.О., які є
відповідальними посадовими особами за видачу наряд-допусків при
виконанні робіт підвищеної небезпеки.
Наказом № 16 від 1.03.2017р. створено комісію з проведення випробувань
запобіжних поясів в наступному складі: начальник РМС Позняк Д.В.;
енергетик Чиншовий Ю.О.; інженер з охорони праці Герасимчук С.М.
В товаристві є в наявності засоби індивідуального захисту від
падіння працівників з висоти, це три запобіжні безлямкові пояси, які
пройшли випробування та зареєстровані в «Журналі обліку засобів
індивідуального захисту від падіння працівників з висоти».
Працівники, зайняті на роботах на висоті пройшли навчання і перевірку
знань з питань охорони праці, згідно протоколу № 1 від 04.05.2017 p.,
протокол №2 від 05 травня 2017р., протоколу № 3 від 18.05.2017 р.
Запис про
проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці наробочому місці.
Товариство з обмеженою відповідальністю «T-Стиль» забезпечено
нормативно-правовими актами з охорони праці під час виконання робіт
на висоті.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання
територіальному органі Державної служби України з питань праці
«____ » ______________ 20___ р.
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