
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності м а тер іал ь н о-техн іч н о ї бази роботодавця вимогам  
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Приватне підприємство « Еліт-Стиль «.

Адреса: 33009, м. Рівне, вул. Біла, 53.

Місце її державної реєстрації -  Виконавчий комітет Рівненської міської Ради. 

Код ЄДРПОУ- 32230532

Вид діяльності згідно з КВЕД -  14.13 -  Виробництво іншого верхнього одягу. 

Директор -  Рущишин Ярослав Іванович 

Телефон : ( 0362 ) 68 -  91 -  01

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки : 33009, м. Рівне, вул. Біла, 53

Українська пожежно-страхова компанія : застраховані майнові інтереси, 
життя та здоров”я працівників під час виконання своїх зобов’язань, згідно договору 
№ 23З-Д від 17.04.2013р.

Всього на підприємстві загальна кількість працівників — 36 чол., 
з них працюючих -  36 чол.

Я, Рущишин Ярослав Іванович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 
праці, під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та експлуатації ( 
застосування ) таких машин, механізмів, устаткування для легкої і текстильної 
промисловості, без отримання відповідного дозволу.

1). Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування легкої та 
текстильної промисловості;

2). Машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються 
( застосовуються ) для легкої та текстильної промисловості.

Див. додаток № 1



Додаток 1 до Декларації 
ІНазва обладнання 

11Швейний цех
ІІШ вейн і машини 

(універсальні 
1(1- го л ко в і)

Швейні машини 
[спеціальні 
(п ідш ивочн і)

З Швейні машини 
[спеціальні 
((розпош ивальн і)

[Марка 
ГДжукі 5500 
DDL МОД.8700А 
[Juri 505 
ІJuKi 506 

Джукі DDL 5530 
І Juri 8500 
jBROTHER 737 
[Брайзер 7380

І Strobel KL45160 
ІМ аєр 221 
|CS 790 055

US
jKansai
Kansai

lYam ato 2730

4ІШ вейні машини ІМ О-3616
спеціальні обметувальні Juki 6714

I . . I i. ,i,; C71R
(4-5 н и тко в і)

5ІШВЄЙНІ машини 
(спеціальні 
І(петельні)

бІШ вейні машини 
Іспеціальні 
(закріпочні)

Швейні машини 
Іспеціальні 
(гудзикова)

Juki 6716S 
МО-6700 
Брайзер 551 
Брайзер 531 
і Джукі 3914 
jYamato 6020Н 
[Джукі 3914 
Брайзер В814 
25 кл «

І Juki 1900 
І220 кл.

Директор ПГГЕліт-Стиль'

ІК-кг.ть (шт) ІДата виготовленні 
2005 
2015
2005
2006 
2007 
2013 
2003 
2003

2010
2013

Рущишин Я.

[Країна походження| 
(Японія 
(Японія 
[Японія 
(Японія 
(Японія 
(Японія 
(Німеччина 
Німеччина

(Німеччина 
Китай

1 1993 '/горщ ина

1 1992 США

1 2012 Японія

1 2008 Японія

1 2003 Японія

1 2011 і Я

2
2013 Японія

1! 2011 Японія

2 2013 Китай

2 2000 (Німеччина

3 2000 (Німеччина

1 2008 (Японія

1 2008 (Японія

2: 2010 (Японія

1 2004
) І

(Німеччина

Китай

(Японія
(Японія



Інші відомості

Наказом № I і -  ОП від 03.01.2013 р. призначені відповідальні за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Наказом № I і -  ОП від 03.01. 2013р. створена служба охорони праці та 
призначений відповідальний за загальне дотримання правил з охорони праці та 
промислової безпеки. Створена постійно діюча комісія з питань навчання та 
перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки на виробництві, 
електробезпеки та промислової безпеки:

- керівник служби охорони праці -  інженер з охорони праці Осипчук І.Т.; 
Посвідчення № 3860-118/в-14. Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону 
України « Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього. Протокол від 
29.07.2011р. № 81.

- голова комісії з питань навчання та перевірки знань -  заступник директора 
Остапович Т.М.; Посвідчення № 1843-64-15 від 19.06.15р. Пройшла навчання і 
виявила потрібні знання Закону України « Про охорону праці « та нормативно- 
правових актів до нього. Протокол № 130 від 25.11.2011р.

- члени ком ісії: 1). відповідальний головний механік -  Сворін Ю.О., 
Посвідчення № 1837-64-15 від 19.06.15р. Пройшов навчання і виявив 
потрібні знання Закону України « Про охорону праці » та нормативно- 
правових актів до нього. Протокол № 130 від 25 .11.2011р.; 2). Інженер з 
охорони праці _ Осипчук І.Т.

Наказом № 7-ОП від 08.07.2011р. призначені особи відповідальні за
електрогосподарство -  головний механік -  Сворін Ю.О.

На підприємстві розроблені відповіднтоь до штатного розпису та введені в
дію Наказом № 15-ОП від 12.12.201 Зр. наступні інструкції з охорони праці :

1. Інструкція з охорони праці для швачки.
2. Інструкція з охорони праці для прасувальника.
3. Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника.
4. Інструкція з охорони праці про міри пожежної безпеки.
5. Інструкція з охорони праці для контролера якості.
7. Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та 

обслуговування електроустаткування.
8. Інструкція з охорони праці для прибиральника виробничих 

приміщень.

На підприємстві проводяться навчання з питань охорони праці та перевірки 
знань з охорони праці. Створена постійно діюча комісія по перевірці знань 
працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки, згідно з наказом № 7 -ОП  
від 01.08.2013р.



З посадовими особами підприємства проведені навчання з питань « 
Законодавства України про охорону праці. Основних положень Закону України про 
охорону праці «, НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників 
швейного виробництва. Після проведення навчань, згідно з наказом № 11 - ОП від 
14.09.2011р. , № 2- ОП від 20.05.2013р., комісією утвореною на підприємстві 
відповідно до цих наказів, проведена перевірка знань з питань охорони праці. За 
результатами перевірки оформлено протоколи: № 1 від 14.09.2011р., № 2 від 
14.09.2011р. ,№  3 від 14.09.2011р., № 4 від 14.09.2011р., № 5 від 16.09.2011р., № 6 
від 14.09.2011р., № 6-а від 15.09.2011р., № 7 від 16.09.2011р., № 8 від 29.09.2011р., 
№ 1 від 01.11.2013р.

З працівниками підприємства проведено навчання питань «Законодавство 
України про охорону праці «. Основні положення Закону України « Про охорону 
праці «. НПАОП 18.2-1.04-13 Правила охорони праці для працівників швейного 
виробництва. Правила пожежної безпеки. Інструкцій з охорони праці. Після 
проведення навчань,згідно з наказом № 11-ОП від 14.09.2011р., № 2 від 
14.09.2011р., № 3 від 14.09.2011р., №с4 від 14.09.2011р., № 5 від 16.09.2011р., № 6 
від 14.09.2011р., № 6-а від 15.090.2011р., № 7 від 16.09.2011р., № 8 від 29.09.2011р., 
№ і від 01.11.2013р.

З усіма працівниками структурних підрозділів підприємства, керівниками цих 
підрозділів. Проведені інструктажі з охорони праці на робочому місці, згідно 
інструкцій з охорони праці та у встановлені терміни. Інструктажі з охорони тпраці 
оформлені записами в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці керівниками відповідних підрозділів.

Наявна експлуатаційна документація на устаткування.

Працівники в повному обсязі забезпечені експлуатаційною документацією, 
згідно наявного обладнання; спецодягом та засобами індивідуального захисту, 
згідно галузевих норм; нормативно-правовода^ДШз^шьно-методичною 
літературою.

___________________  Я.І.Рущ
« » _2017р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держгірпромнагляду___________ 2017 р. №

Управління Держпрааі у Рівненській області! 
ЗАРЕЄСТРОВАНО

о б ~ 4 Рі„, 20' т̂р. }


