
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 б, код ЄДРПОУ 35 75043, КВЕД- 2010, 
Виробництво трикотажного полотна та готових швейних виробів. Виконуючий 
обов’язки директора -  Фомін Роман Ігорович, тел.60-99-00.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації 
(застосування) маш ин, м еханізмів підвищеної небезпеки: м. Рівне вул. Фабрична, 12. 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди: Відділення 
ВД ФССНВ у  м. Хмельницький; безстроково: №  2221008677 від 11 березня 2008 р.

Я, Фомін Роман Ігорович, 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 підвищеної 
небезпеки:

- експлуатація, обслуговування , ремонт технологічного устаткування легкої та 
текстильної промисловості;

-машини, механізми , устаткування легкої та текстильної промисловості:
•  Жгутовипрамляч BENEKS(HA260016343. р ік виг.2016, Туреччина)- 1шт.;
• Компактор (BRUCKNER FBK-24 43489,рік виг.2010 Німеччина) - 1шт.;
•  Оверлок (Union Special РК 1911289) - 1шт.;
•  Пакувальна машина (Darottex compatta 513.рік виг.2011. Італія) -1шт.;
•  Бракувальна машина («Darottex» KNT 512, рік виг.2011. Італія) -1шт.;
•  Бракувальна M auima(«GUVEN CELIK» КМ 5Н АМ рік виг.2014, Туреччина) -1шт.;
•  Компактор («Lafer» КЗТ500рік виг.2012,Італія) -1шт.;
• Релаксаційна сушка («Monforts» 62А80954, рік виг.2012,Німеччина) -1шт.;
•  Жгутовипрамляч («Віапко» АРТО Р00083Е0384рік виг.2011, Італія) -1шт.;
• Оверлок («rimoldi» 627-00-1 -со-01/981-42,Італія) -hum .;
•  Стригальна машина («Lafer» 1ОСМ13233, рік виг.2012, Італія) -1шт.;
•  Ворсувальна машина («Lafer» 10GR43267, рік виг.2012, Італія) -1шт.;
•  Ш ліфувальна машина («Lafer» 10GSX3291, р ік виг.2012, Італія) -1шт.;
•  Ворсувальна машина («Lafer» 10GR44332, рік виг.2016, Італія) -1шт.;
® Компактор («Lafer» 10AZIA505, рік виг.2017, Італія) - hum.;
•  Тумблер для сушки тканини («Thies» Т535СЕрік виг.2013,Німеччина) -1шт.;
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в Машина для фарбування на тканині («Purde» №381 р ік  виг.2014, Туреччина) -1шт.; 
® Бракувальна машина («GUVEN CELIK» TK3Sрік  виг.2014, Туреччина)-1шт.;
•  Машина для вивороту тканини («BENEKS»TC-WETI3014031,р ік  виг.2014,
Туреччина) -1шт.;
в Оверлок (JUKI MO 6714S, Китай)-3 шт. 
в Оверлок(ипіоп Special 3950UPZ) -1шт.
в Машина для проявлення трафарету («ACOS GRAF»№83140690, р ік виг.2014, 
Порту гал ія) -1шт.;
© Машина для натягування сітки для трафаретів («ACOS GRAF» №80140689, рік  
виг.2014, Португалія) -1шт.;
• Мийка для трафаретів («ACOS GRAF»№82140688,рік виг.2014,Португалія) -1шт.;
• Мийка для трафаретів («ACOS GRAF»№64160356,р ік  виг.2016,Португалія) -1шт.;
•  Тунельна сушарка («roqtunnel T9018G2B RTN-1200, рік виг.2016,Португалія) -1шт.;
•  Машина для нанесення флоку(«roqflock»№ RFK1128,рік виг.2016,Португалія)-1шт.; 
© Машина для друку на тканині («roqueprint eco»,№ RPEl381 ріквиг.2013, 
Португалія) -1шт.;
® Станок для нанесення малюнку на тканину («сотес macchina tampografica» 
№11060, р ік виг.2015, Італія-Ішт.;
•  Машина для нанесення вишивки («TAJ1MA»TMAR-K1504С,рік виг.2016,Японія)- 
1шт.;
® Автомат для наповнення матеріалом («ALAN P4SINT marticola» №0503-17,рік  
виг.2017, Італія) -1шт.
в Автомат для наповнення матеріалом («ALAN P4SINT № 0607-17,» рік виг.2017, 
Італія)
© Ш вейна машина по шаблону («JUKI» PS -  700, рік виг. 2017, Китай ) -  2 шт.
« Розп. Машина («Kansai Special» №0805928, Японія) -1шт.;
® Оверлок («Juki» TY416, рік виг. 2017, Китай) -1шт.;
® Універсальна машина («Juki» 4061130208, рік виг. 2013, Китай) -1шт.; 
в Оверлок («Juki» №1828L, Китай);
® Оверлок («Juki» №1004L, Китай);
® Універсальна машина («Juki» 4DOFE17701, рік виг. 2011, Китай) -1шт.;
® Універсальна машина («Juki» 4D 0F E 17721, рік виг, 2011, Китай) -1шт.;
© Розп. Машина («Kansai Special» №1121415, Японія) -1шт.; 
в Розп. Машина («Kansai Special» №1203735, Японія) -1шт.;
® Оверлок («Juki» №34137, р ік виг. 2013, Китай) -hum .;
® Оверлок («Juki» TY505, рік виг. 2017, Китай) -1шт.; 
в Універсальна машина («Juki» 4D 0F A 19788, рік виг. 2011, Китай) -hum.;
•  Оверлок («Juki» №1804L, Китай) -1шт.;
® Оверлок («Juki» №35042, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4D 0F A 1973 / ,  рік виг. 2011, Китай) -1шт.;
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® Універсальна машина («Juki» 4DOJB08521, рік виг. 2015, Китай) -1шт.;
•  Розп. машина («Kansai Special» №1121418, Японія) -1шт.;
•  Розп. машина («Kansai Special» №1115275, Японія) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4D 0G A 11075, р ік  виг. 2013, Китай) -1шт.;
« Розп. машина («Kansai Special» №0810305, Японія) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4DOEFE17702, рік виг. 2011, Китай) -1шт.; 
в Універсальна машина («Juki» 4DOFA19812, рік виг. 2011, Китай) -1шт.;
• Оверлок («Juki» №1803L, Китай) -1шт.;
• Оверлок («Juki» TY216, рік виг. 2015, Китай) -1шт.;
• Універсальна машина («Juki» 4DOGB02386, р ік  виг. 2013, Китай) -1шт.;
• Оверлок (спец.) («Juki Astas» 2Y152, р ік виг. 2016, Туреччина) -1шт.;
• Розп. машина («Kansai Special» №1121144, Японія) -1шт.;
•  Оверлок («Juki», р ік  виг. 2013, Китай) -1шт.;
•  Оверлок («Juki» TY418, р ік виг. 2017, Китай) -1шт.;
• Оверлок (спец.) («Juki» 2Y112, рік виг. 2016, Китай) -Ішт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4D 0FF04538, р ік виг. 2011, Китай) -1шт.;
•  Оверлок («Juki» 19030V, Китай) -1шт.;
• Оверлок («Juki» №33232, р ік виг. 2013, Китай) -hum .;
® Оверлок («Juki» №35052, р ік виг. 2013, Китай) -1шт.;
•  Оверлок («Juki» №20182, рік виг. 2012, Китай) -1шт.;
• Оверлок (спец.) («Xamato» YN67774, р ік  виг. 2015,Японія) -1шт.;
•  Розп. машина («Juki» 8M4LA00185, р ік  виг. 2017, Китай) -1шт.;
• Розп. машина («Kansai Special» №0912863, Японія) -1шт.;
« Універсальна машина («Juki» 8DOLFOOÖ38, рік виг. 2017, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4DOGA14068, р ік виг. 2013, Китай) -1шт.;
« Оверлок («Juki», р ік виг. 2012, Китай) -1шт.;
• Оверлок («Juki» T808L, р ік виг. 2012, Китай) -1шт.;
« Універсальна машина («Juki» 8DOLF00097, рік виг. 2017, Китай) -1шт.; 
в Універсальна машина («Juki» 4 DOG A l 1076, рік виг. 2013, Китай) -1шт.;
® Оверлок («Juki» №15222, р ік  виг. 2012, Китай) -1шт.;
•  Оверлок («Juki», р ік  виг. 2012, Китай) -1шт.;
® Розп. машина («Kansai Special» №1121406, Японія) -1шт.;
•  Оверлок («Juki» 1827V, Китай) -1шт.;
® Універсальна машина («Juki» 4DOFF04511, р ік виг. 2011, Китай) -1шт.;
• Універсальна машина («Juki» 4DOFA19742, р ік виг. 2011, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 400FF04522, рік виг. 2011, Китай) -1шт.;
•  Розп. машина («Kansai Special» №1121119, Японія) -hum .;
® Оверлок («Juki» TY416, рік виг. 2017, Китай) - hum.;
•  Універсальна машина («Juki» 4DOGA11052, рік виг. 2013, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 400G B02221, рік виг. 2013, Китай) -1шт.;



•  Розп. машина («Kansai Special» №1020570, Японія) -1шт.;
•  Розп. машина («Kansai Special» №2020585, Японія) -1шт.;
» Універсальна машина («Juki» 4D 0F E 17660, рік виг. 2011, Китай) -1шт.;
• Розп. машина (спец.) («Pegasus», Японія) -hum .;
• Розп. машина («Kansai Special» №1121.139, Японія) -1шт.;
• Гудзикова машина («Juki» 8М2ВА11188, Китай) -1шт.;
•  Закріпочна машина («Jask» №150499497, рік виг. 2015, Китай) -1шт.;
• Петельна машина («Juki» 2LOEK00267, Японія) -1шт.;
• Блочкова машина («Sakura-Stiter» №274763, Китай) -1шт.;
•  Машина для затягування шнурків («Uzu», В ’єтнам) -1шт.;
• Універсальна машина («Juki» 4DOHC23640, р ік виг. 2014, Китай) -1шт.;
• Блочкова машина («SewQ», Китай) -1шт.;
•  Оверлок (baby) («Juki» №070107380, Японія) -1шт.;
• Оверлок (спец.) («Juki» TY216, рік виг. 2015, Китай) -1шт.;
•  Розп. машина (спец.) («Yamato» Н623724, Японія) -1шт.;
•  Оверлок («Juki», Китай) -1шт.;
• Універсальна машина («Juki» 4DOHC23655 , рік виг. 2014 , Китай) -1шт.;
• Універсальна машина («Juki» 4DOJB04124, р ік виг. 2015, Китай) -1шт.;
• Машина планочна («Juki» 243J000341, Японія) -1шт.;
• Складальна машина («Chiossi/Cavarruti» №106006, р ік виг. 2000, Італія) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4DOFF04520, р ік виг. 2011, Китай) -1шт.;
•  Розп. машина («Kansai Special» №1121107, Японія) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 8DOLF02203, р ік виг. 2017, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 8DOLF00040, р ік  виг. 2017, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4DOFA19825, рік виг. 2011, Китай) -1шт.;
• Оверлок («Juki» 8M O EF15291, Китай) -1шт.;
• Універсальна машина («Juki» 4DOFA19764, рік виг. 2011, Китай) -1шт.;
• Універсальна машина («Juki» 4DOFA19736, рік виг. 2011, Китай) -1шт.;
« Універсальна машина («Juki» 4DOHC23635, рік виг. 2014, Тайвань) -1шт.;
• Розп. машина («Kansai Special» №1121102, Японія) -1шт.;
® Оверлок («Juki» 8MOEF15377, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 8DOLFOOÖ95, р ік  виг. 2017, Китай) -1шт.;
• Розп. машина («Kansai Special» №1020562, Японія) -1шт.;
• Універсальна машина («Juki» 4D 0G A 11060, р ік виг. 2013, Китай) -1шт.;
• Оверлок («Juki» 8M 0G E13574, Китай) -1шт.;
•  Оверлок («Juki» 8M 0F G 12604, Китай) -hum .;
• Оверлок («Juki» 8M 0E F 15228, Китай) -1шт.;
•  Оверлок («Juki» 8М 0ЕН 15068, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4DOFF04542, рік виг. 2011, Китай) -1шт.;
» Універсальна машина («Juki» 2DOOCOO147, Японія) -1шт.;



•  Оверлок («Juki» 8M 0EF 15248, Китай) -1шт.;
•  Оверлок («Juki» 8MOGF15301, Китай) -1шт.;
• Розп. Машина (пояси) («Sipuba») -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4DOFA19779, р ік виг. 2011, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4DOFEJ7711, рік виг. 2011, Китай) -1шт.; 
® Оверлок («Juki» 8MOVÖ3577, Китай) -hum .;
•  Розп. машина («Kansai Special» №1115273, Японія) -1шт.;
•  Розп. машина («Kansai Special» №1121121, Японія) -1шт.;
•  Оверлок («Juki» 8M O G FI2655, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4DOFA19707, рік виг. 2011, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» DOGH30452, рік виг. 2013, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4DOFF04526, р ік виг. 2011, Китай) -1шт.;
•  Оверлок («Juki» 8MOEF15075, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4DOFF04497, рік виг. 2011, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4DOFE17697, рік виг. 2011, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4D 0G A 11069, рік виг. 2013 , Китай)
•  Оверлок («Juki» 8MOGF16192, Китай)
•  Розп. машина («Kansai Special» №1121134, Японія)
® Універсальна машина («Juki» 4DOGH30259, р ік виг. 2013, Китай)
• Універсальна машина («Juki» 2DOJC00278, Японія)
® Оверлок («Juki» 8М ОЕР15402, Китай)
•  Універсальна машина («Juki» 4DOHC23642, рік виг. 2014, Китай)
® Оверлок («Juki» 8MOSA03564, Китай)
» Розп. машина («Siruba»)
•  Універсальна машина («Juki» 4DOEA19789, р ік  виг. 2011, Китай)
® Універсальна машина («Juki» 4DOHC23658, рік виг. 2014, Китай)
•  Розп. машина («Kansai Special» №1121123, Японія)
•  Розп. машина («Kansai Special» №1121112, Японія)
® Оверлок («Juki» 8M 0EF 15348, Китай)
•  Універсальна машина («Juki» 4DOFA19828, р ік виг. 2011, Китай)
• Оверлок («Juki» 8M 0EF 15334, Китай)
» Універсальна машина («Juki» 2DOJC00263, Японія)
•  Оверлок («Juki» 8MOEF15381, Китай)
® Гудзикова машина («Juki» 2M2JK00003, Японія)
• Петельна машина («Juki» 202JK00252, Японія)
« Універсальна машина («Juki.» 4DOJB04147, рік виг. 2015, Китай)
•  Оверлок («Juki» 8M OLE02131, р ік виг. 2017, Китай)
» Розпошивальна машина («Kansai» №1020018, Японія)
® Оверлок («Juki» А 0 7 0 107173, Японія)
•  Універсальна машина («Juki» 4DOVG12530, Японія)



•  Універсальна машина («Juki» 4DOUC09754, Японія)
• Універсальна машина («Juki» 4D 0F A 19838, Китай)
• Карманный автомат («Juki» 2A4JG00097, рік виг. 2015, Японія)
• Закрепочна машина («Jack» 160297350. Q, Китай)
• П-подібна Ланцюгова («Juki» 3M8JL01062, р ік виг. 2015, Японія)
•  П-подібна Ланцюгова («Juki» 3M8FC01009, Японія)
• Оверлок («Juki» 8МОКА00345, рік виг. 2016, Китай)
•  П-подібна Ланцюгова («Juki» 3M8JB01077, рік виг. 2015, Японія)
• Планочний автомат («Astron» №160196561, Китай)
• Оверлок («Juki» 8MOJA03562, р ік  виг. 2015, Китай)
•  Універсальна машина («Juki» 400F 05981 , Японія)
• Пампасна машина («Karsai» №1111123, Японія)
•  Універсальна машина («Juki» 4DOTG01867, Японія)
• Універсальна машина («Siruba» №15334178, Японія)
• Закрепочна машина («Jack» 161296708. Q, Китай)
•  Розп. машина («Juki» 8М4КА00715, р ік виг. 2016, Китай)
•  Оверлок («Pegasus» №0590136, В'єтнам)
•  Розп. машина («Pegasus» №0580601, Японія)
•  Розп. машина («Kansai Special» №1121113, Японія)
•  Розп. машина («Kingfex» №3140972, Японія)
• Оверлок («Juki» 8MOGE13575, Китай) -1шт.;
•  Флетлок («Kamaio» FH15026, р ік  виг. 2016, Японія) -1шт.;
•  Зигзаг («Juki» 8L2KE00683, рік виг. 2016, Китай) -1шт.;
•  Зигзаг («Juki» 8L2KE00684, рік виг. 2016, Китай) -1шт.;
•  Оверлок («Juki» RMOJL03143, Тайвань)-1шт.;
•  Розп. машина («Juki» 8M4KJ00689, Китай) -1шт.;
•  Розп. машина («Juki» 8М4КС00666, р ік  виг. 2016, Китай) -1шт.;
• Розп. машина («Kansai Special» №1102205, Японія) -1шт.;
•  Флетлок («Juki» 2M4KJ00012, Японія) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 4D 0G A 1170, рік виг. 2013 , Китай) -1шт.;
• Оверлок («Juki» 8M 0E G 11643, Китай) -1шт.;
•  Розп. машина («Kansai Special» №1121146, Японія) -1шт. ;
• Універсальна машина («Juki» 4DOFE177Û8, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 800К Н 04008, р ік виг. 2016, Китай) -1шт.
•  Універсальна машина («Juki» 8DOKH04013, р ік виг. 2016, Китай) -1шт.
•  Універсальна машина («Juki» 8DOKH0405, рік виг. 2016, Китай) -1шт.;
• Оверлок («Juki» 8MOKF00369, рік виг. 2016, Китай) -1шт.;
•  Петельна машина («Juki» 2M5ZM00076, Японія) -1шт.;
« Ланцюгова машина («Kansai Special» №1552641, Японія) -1шт.;
•  Оверлок («Juki» 8MÖKF00372, р ік  виг. 2016, Китай) -1шт.;



•  П-подібна Ланцюгова («Juki» 3M8KJ01369, рік виг. 2016, Японія)
•  Ланцюгова машина («Kansai Special» №1409181, Японія) -1шт.;
• Оверлок («Juki» 8MOLE02086 , рік виг. 2017, Китай) -1шт.;
•  Оверлок («Juki» 8MOLE02092, р ік виг. 2017, Китай) -1шт.;
• Універсальна машина («Juki» 8DOLF00055, рік виг. 2017, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 800LF00052, р ік  виг. 2017, Китай) -1шт.;
•  Універсальна машина («Juki» 8DOFE17732, р ік виг. 2011, Китай) -1шт.;
•  Круглов ’язальна машина («Mayer & Cie» №66726, р ік виг. 2012, Німеччина) -1шт.;
•  Круглов 'язальна машина («Mayer & Сіє» №66727, р ік виг. 2012, Німеччина) -  1шт.
•  К руглов’язальна машина («Mayer & Cie» №67777, рік виг. 2013, Німеччина) -  1шт.
• Круглов ’язальна машина («Mayer & Cie» №67778, р ік  виг. 2013, Німеччина) -  1шт.
•  Круглов’язальна машина («Mayer & Сіє» №72627, рік виг. 2016, Німеччина) - 1шт.,
• Круглов 'язальна машина («Mayer & Cie» №72631, рік виг. 2016, Німеччина) - 1шт.
•  Круглов 'язальна машина («Mayer & Сіє» №72626, р ік  виг. 2016, Німеччина) - 1шт.,
• К руглов’язальна машина («Mayer & Cie» №72628, р ік  виг. 2016, Німеччина) - 1шт.,
•  Круглов’язальна машина («Mayer & Cie» №72629, р ік  виг. 2016, Німеччина) - 1шт.,
• Круглов’язальна машина («Mayer & Cie» №72630, р ік виг. 2016, Німеччина) - 1шт.,
« Круглов ’язальна машина («Mayer & Cie» №69247, р ік  виг. 2014, Німеччина) - 1шт.,
•  К руглов’язальна машина («Mayer & Сіє» №72634, р ік  виг. 2016, Німеччина) - 1шт.,
•  Круглов’язальна машина («Mayer & Сіє» №69246, р ік  виг. 2014, Німеччина) - 1шт.,
® Круглов’язальна машина («Mayer & Сіє» №72635, рік виг. 2016, Німеччина) - 1шт.,
•  Круглов 'язальна машина («Mayer & Cie» №69245, рік виг. 2014, Німеччина) - 1шт.,
•  Круглов 'язальна машина («Mayer & Cie» №72632, р ік виг. 2016, Німеччина) - 1шт.;
•  К руглов’язальна машина («Mayer & Cie» №69248, р ік  виг. 2014, Німеччина) - 1шт.;
•  Круглов’язальна машина («Mayer & Cie» №72633, рік виг. 2016, Німеччина) - 1шт.;
• Круглов 'язальна машина («Mayer & Сіє» №66728, р ік  виг. 2012, Німеччина) - 1шт.;
® Круглов 'язальна машина («Mayer & Сіє» №66729, р ік  виг. 2012, Німеччина) - 1шт.,
• Круглов 'язальна машина («Mayer & Cie» №67917, рік виг. 2013, Німеччина) - 1шт.;
® Круглов’язальна машина («Mayer & Сіє» №67918, рік виг. 2013, Німеччина) - 1шт.;
• Круглов’язальна машина («Mayer & Cie» №72762, р ік  виг. 2016, Німеччина) - 1шт.;
•  Круглов’язальна машина («Mayer & Сіє» №72761, рік виг. 2016, Німеччина) - 1шт.;
• Круглов 'язальна машина («Mayer & Сіє» №72764, рік виг. 2016, Німеччина) - 1шт.;
• К руглов’язальна машина («Mayer & Сіє» №72763, р ік  виг. 2016, Німеччина) - 1шт.;
® Круглов 'язальна машина («Mayer & Cie» №67921, рік виг. 2013, Німеччина) - 1шт.;
•  К руглов’язальна машина («Mayer & Сіє» №67922, рік виг. 2013, Німеччина) - 1шт.;
• Круглов 'язальна машина («Mayer & Cie» №67919, рік виг. 2013, Німеччина) - 1шт.;
• Круглов ’язальна машина («Mayer & Сіє» №66724, рік виг. 2012, Німеччина) - 1шт.;
• К руглов’язальна машина («Mayer & Cie» №66725, рік виг. 2012, Німеччина) - 1шт.;
в К руглов’язальна машина («Mayer & Cie» №67920, р ік  виг. 2013, Німеччина) - 1шт.;
« Круглов 'язальна машина («Terrot» №35695, р ік виг. 2010, Німеччина) - 1шт.;



Круглов'язальна машина («Terrot» №35694, р ік  виг. 20 JO, Німеччина) - 1шт.; 
Круглов’язальна машина («Terrot» №35693, р ік  виг. 2010, Німеччина) - 1шт.; 
К руглов’язальна машина («Terrot» №35697, рік виг. 2010, Німеччина) - 1шт.; 
Круглов'язальна машина («Keumyong» №151204-01, рік виг. 2016, Корея) - 1шт.; 
Круглов’язальна машина («Keumyong» №151204-02, рік виг. 2016, Корея) - 1шт.;
Круглов 'язальна машина («Pailung» А 1500855, рік виг. 2015, Тайвань) - шт.
Круглов ’язальна машина («Pailung» А 1500852, рік виг. 2015, Тайвань) - шт.
Круглов ’язальна машина («Pailung» А 1600072, р ік виг. 2016, Тайвань) - шт.
Круглов ’язальна машина («Pailung» А 1600069, рік виг. 2016, Тайвань) - шт.
Круглов 'язальна машина («Pailung» А 1600074, рік виг. 2016, Тайвань) - шт.
Круглов ’язальна машина («Pailung» А 1600075, рік виг. 2016 Тайвань) - шт.
Круглов ’язальна машина («Pailung» А 1600073, р ік виг. 2016, Тайвань) - шт.
Круглов ’язальна машина («Pailung» А 1600077, рік виг. 2016, Тайвань) - шт.
Круглов ’язальна машина («Pailung» Л 1600070, рік виг. 2016, Тайвань) - шт.
Круглов 'язальна машина («Pailung» /1 1600079, рік виг. 2016, Тайвань) - шт.
Круглов 'язальна машина («Pailung» А 1600071, рік виг. 2016, Тайвань) - шт.
Круглов ’язальна машина («Pailung» А 1600076, рік виг. 2016, Тайвань) - шт.
Круглов ’язальна машина («Pailung» А 1600068, рік виг. 2016, Тайвань) - шт.
Круглов ’язальна машина («Pailung» А 1600078, рік виг. 2016, Тайвань) - шт.
Круглов ’язальна машина («Pailung» А 1500853, рік виг. 2015, Тайвань) - шт.
Круглов ’язальна машина («Pailung» А 1500854, рік виг. 2015, Тайвань) - шт.
К руглов’язальна машина («Matsuya» DTL0441, р ік виг. 2016, Китай) - 1шт.; 
Плоское 'язальна машина («Matsuya» DTL0438, рік виг. 2016, Китай) - 1шт.; 
Плосков'язальна машина («Matsuya» DTL0436, рік виг. 2016, Китай) - 1шт.; 
П лосков’язальна машина («Matsuya» DTL0439, рік виг. 2016, Китай) - 1шт.; 
П лосков’язальна машина («Matsuya» DTL0437, р ік  виг. 2016, Китай) - 1шт.; 
П лосков’язальна машина («Matsuya» DTL0440, рік виг. 2016, Китай) - 1шт.; 
П лосков’язальна машина («Matsuya» DTL0368, рік виг. 2014, Китай) - 1шт.; 
Машина для браку вання(«Сиуеп Gelik» №0314004, р ік  виг. 2014, Туреччина) - 1шт. 
Оверлок («Juki» 8MOJE05237, р ік  виг. 2015, Китай) - 1шт.;
Оверлок («Juki» 8MOJEQ5233, р ік  виг. 2015, Китай) - 1шт.;
Оверлок («Juki» 8M 0EF 15372, рік виг. 2011, Китай) - 1шт.;
Ш нуроплетельна машина («Herzog» №120529, р ік виг. 2016, Німеччина) - 1шт.; 
Ш нуроплетельна машина («Herzog» №117091, р ік  виг. 2015, Німеччина) - 1шт.; 
Ш нуроплетельна машина («Rivs» №04195502, р ік  виг. 2014, Іспанія) - 1шт.; 
Шнуроплетельна машина («Rivs» №04195501, рік виг. 2014, Іспанія) - 1шт.; 
Машина для порізки шнурків («Rivs» №04122901, рік виг. 2013, Іспанія) - 1шт.; 
Машина для намотування бабін («Rivs» №04122801, рік виг. 2013, Іспанія) - 1шт.; 
Машина для намотування бабін («Herzog»№1205ЗО,рік виг.2016,Німеччина)- 1шт. 
Ш нуров’язальна машина («Gorteks» №0052, р ік  виг. 2015, Туреччина) -1шт.



•  фарбувальний агрегат/« Thies» №  12/7 00000243,рік виг.2012, Німеччина);
• фарбувальний агрегат(«Thies» №12/100000241,рік виг.2012, Німеччина);
• фарбувальний агрегат і«Thies» №12/100000242,рік виг.2012, Німеччина);
•  фарбувальний агрегат /«Thies» №12/100000244,рік виг.2012, Німеччина);
•  фарбувальний агрегат(«Thies» №1000,00959р ік  виг.2013, Німеччина);
•  фарбувальний azpezam(«Thies» №100002454,рік виг.2016, Німеччина);
•  фарбувальний агрегат(«Thies» № 100002455,рік виг.2016, Німеччина);
•  фарбувальний агрегат (« Th ies» № 100003138 ,рік виг.2017, Німеччина);
•  фарбувальний агрегат(«Thies» №100003137, р ік виг.2017, Німеччина);
® фарбувальний azpezam(«Thies» №58752, р ік  виг.2010, Німеччина);
® фарбувальний azpezam(«Thies» №58578, рік виг.2010, Німеччина);
® фарбувальний агрегат/«AR/ОТІ» №011488, рік виг.2017, Італія);
• сушильно-ширильна машина («Bruckner»Power -  compact VN 24/8 /№4.3488.00, рік  
виг.2010, Німеччина);
•  сушильно-ширильна машина («Bruckner»Power -  fram e VN SFP №4.5252.00, рік  
виг.2017, Німеччина);

Кількість р о бочих  м ісць: 139, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм: 20.
Кількість будівель і споруд: 
адміністративне приміщення, 
приміщення котельні, 
виробнича будівля, 
будівлі транспортного цеху; 
приміщення майстерні.
Кількість виробничих о б ’єктів (цехи): 

оброби е в проби и цтво; 
сушильно-ширильний цех; 
трикотажний цех; 
швейне виробництво;
Інші відомості:

Виконуючий обов'язки директора товариства Фомін Р.І. пройшов навчання 
та перевірку знань в РЕТЦ Держ праці Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього протокол від 09.06.2017р.№  79.

Функції служби охорони праці, згідно наказу №  90 від 27.09.2017р. 
покладено: на начальника відділу охорони праці Яворську Катерину Павлівну, яка 
пройшла навчання та перевірку знань в РЕТЦ Держ праці з Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол від 14.09.2017р. 
№  115, «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями», «Правші 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» ДБНА. 3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» 
протокол від 12.09.2017р. №115/6, «Правші безпеки систем газопостачання» та
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правил виконання газонебезпечних робіт, «Правил будови і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, що встановлюють 
вимоги до балонів, «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів», «Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів» 
протокол від 13.09.2017р. № 115/в, «Правіш охорони праці під час вантажно- 
розвантаж увальних робіт», «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті», «Правш  охорони праці під час зварювання металів», «Правил будови 
та безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води» протокол від 
14.09.2017р. № 115/г «Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів» протокол від 05.02.16р. №  9 та інженера з охорони праці Степанова 
Богдана Олеговича, який пройшов навчання та перевірку знань і РЕТЦ Держ праці 
з Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього , 

протокол від 01.06.2017р. №  71, «Правил безпечної роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві» протокол від 29.05.2017р. №71/6, «Правші безпеки систем 
газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт, «Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів, 
що встановлюють вимоги до балонів, «Правіш будови і безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів», «Правіш будови і безпечної експлуатації парових та 
водогрійних котлів» протокол від 01.06.2017р. № 71/в, «Правил охорони праці під 
час зварювання металів», «Правил будови та безпечної експлуатації
трубопроводів пари і гарячої води» протокол від 01.06.2017р. № 71/г

У ТОВ « Т-Стиль» розроблено, затверджено та введено в дію: згідно наказу 
№111 від 03.11.2017р. «Положення про систему управління охороною праці ТОВ 
«Т-Стиль», «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 та іншими 313 ТОВ «Т-Стиль».

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію наказами 
інструкції з охорони праці: №101 від 09.10.17р., №103 від 12.10.2017р., № 104 від 
13.10.2017р., №  105 від 20.10.2017р. С в наявності та ведуться: Журнал реєстрації 
вступного інструктажу: Журнал реєст рації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці: Журнал реєст рації інструкцій з охорони праці на 
підприємстві; Ж урнал видачі інструкцій з охорони праці.

В товаристві створено постійно-діючу комісію з питань охорони праці: 
Наказ № 89 від 27.09.2017р. Всі члени комісії пройшли навчання з охорони праці.

Наказом № 114 від 14.11.2017р. призначена відповідальна особа за справний 
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства  — головний енергетик Томчик 
М.А. ( V гр.до і вище 1000В). Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правіш 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол від 22.07.16р. 
№83. На час відпустки, відряджень, хвороби або інших випадках відсутності
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Томчика М. А. обов’язки відповідальної особи покладаються на Чиншового Ю.О. -  

(Угр. до і вище 1000В) Протокол від 04.12.2015р. № 136 - Д П  Рівненський ЕТЦ.
Наказом № 80 від 21.08.2017р.призначено відповідальнім за справний стан 

та безпечну експлуатацію газового господарства енергетика Чиншового 
Ю.О.(посвідчення № 2935-105/в-17 від 17.08.17р.). На час його відсутності 
обов'язки покладаються на директора технічного Михайлова О.II.(посвідчення 
№ 2921-105/в-17 від 17.08.17р.).

Наказом № 100 від 06.10.17р. призначено: відповідальним по нагляду за 
технічніш, станом посудин, що працюють під тиском -  енергетика Чиншового 
Ю.О., посвідчення № 2935-105/в-17 від 17.08.17р. (на час його відсутності --- 

Михайлов О.Л.,- посвідчення № 2921-105/в-17 від 17.08.17р.), відповідальними за 
справний стан та безпечну дію посудин -  начальника РМС Ющука В.П. 
(посвідчення № 3562-126-17 від 22.09.17р.), та начальника обробного виробництва 
Сидорук А.П. (посвідчення № 3563-126-17 від 22.09.17р.).

Експлуатаційна документація: на підприємстві є паспорта та інша 
експлуатаційна документація на устаткування, обладнання,машини.

На підприємстві ТОВ «Т-Стиль» наявні засоби індивідуального захисту.
Нормативно — правова, матеріально -  технічна база та навчально- 

методичне забезпечення: на підприємстві існує необхідна матеріальна база та 
навчально -  методичне забезпечення.

«Л/т/ » «  / /  »2017р.

Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб’єктів господарювання у  
територіальному органі Державної служби України з питань праці.

В. о. директора

М. П.

Р.І.ФОМІН

« » 20 р.

її


