
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці.

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Т-Стиль» 
Юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул., Курчатова,б б., код 
ЄДРПОУ 3575043, КВЕД -  2010, Виробництво трикотажного полотна. В.о. Директора Фомін 
Роман Ігорович, тел. 60-99-00
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки в діючих установках напругою 
понад 1000 В: м. Рівне вул. Фабрична,12.
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; N92221008677 від 11 березня 2008р.
Я, Фомін Роман Ігорович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони під час робіт або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 
а саме:
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 
високої частоти.
Кількість робочих місць у тому числі тих на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 1 4  
Інші відомості:
Виконуючий обов'язки директора товариства Фомін Р.І. пройшов навчання та перевірку 
знань в РЕТЦ Держпраці Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього протокол від 09.06.2017р. №79.
Ккрівником служби охорони праці, за дотримання вимог законодавства, згідно наказу N° 
90 від 27.09.2017р. покладено: на начальника відділу охорони праці Яворську Катерину 
Павлівну, яка пройшла навчання та перевірку знань в РЕТЦ Держпраці з Закону України 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол від 14.09.2017р. 
N9115, «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 «Система праці і промислова безпека 
в будівництві» протокол від 12.09.2017р. N9115/6, «Правил безпеки систем 
газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт, «Правила будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють підтиском», нормативних актів, що 
встановлюють вимоги до балонів, «Правил будови і безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів», «Правил будови і безпечної експлуатації парових та водо 
нагрівних котлів» протокол від 13.09.2017р. № 115/в, «Правил охорони праці під час
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вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», 
«Правил 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 05.02.2016р. №9. Та інженера з охорони 
праці Степанова Богдана Олеговича, який пройшов навчання та перевірку знань в РЕТЦ Держпраці 
з Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол від 
01.06.2017р. №71, «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони 
праці підчас виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві» протокол від 29.05.2017р. №71/6, «Правил 
безпеки систем газопостачання» та правил газонебезпечних робіт, «Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють підтиском», 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 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. «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» протокол від 30.03.2018р. №38 «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», 4 гр. до 1000 В. протокол від 16.04.2018р.
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 енергетичну 
службу ТОВ «Т-Стиль»», «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: Посадова інструкція 
особи відповідальної електрогосподарства, Інструкції з охорони праці, Посадові інструкції, 
Виробничі інструкції по устаткуванню обладнання, експлуатаційні інструкції.
В наявності є та ведуться журнали: Журнал реєстрації вступного інструктажу, Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, Журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці на підприємстві, Журнал видачі інструкцій з охорони праці,Журнал протоколів перевірки 
знань з електробезпеки, Оперативний журнал, Журнал обліку протиаварійних тренувань, Журнал 
обліку робіт за нарядами та розпорядженнями, Журнал обліку, перевірки та випробування 
електроінструменту, трансформаторів..., Журнал дефектів та неполадок в електроустановках, 
Журнал обліку та зберігання засобів захисту, Кабельний журнал, Журнал заявок на виведення в 
ремонт електрообладнання, Журнал періодичних оглядів заземлюючих пристроїв, Журнал 
інструктажів працівників на першу групу з електробезпеки, Журнал оперативного контролю за 
станом охорони праці, Журнал інструктажів по пожежній безпеці.
В товаристві створено постійно діючу комісію з питань охорони праці: Наказ N989 від 
27.09.2017р. Голова комісії: Фомін Р.І. Члени комісії: Яворська К.П. Степанов Б.О. Всі члени 
комісії пройшли навчання і перевірку знань з охорони праці в РЕТЦ.
В товаристві створено постійно діючу комісію з перевірки знань з електробезпеки: Наказ № 33-В 
від 17.04.2018р. Голова комісії; Томчик М.А. Члени комісії: Чиншовий Ю.О. та Степанов Б.О. 
Наказом №114 від 14.11.2017р. призначена особа відповідальна за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства - головний енергетик Томчик M.A.(V гр. до і вище 1000 В). 
Пройшов навчання і перевірку знань «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» протокол від 22.07.2016р. N983 «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» протокол від 19.10.2017р. №138 «Правил охорони праці підчас роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робітна висоті»,
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в______
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будівництві» протокол від12.09.2017р. №121. На час відпустки, відряджень, хвороби або інших 
випадках відсутності Томчика М.А. обов'язки відповідальної особи покладаються на Чиншового 
Ю.О. який пройшов навчання і перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (V гр. до і вище 1000 В.) протокол від 20.07.2017р. №118, «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» протокол від 04.12.2015р. №136, «Правил охорони 
праці підчас роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці підчас виконання 
робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві» протокол від 20.04.2017р.№56 -Д П  Рівненський ЕТЦ.
Наказом від 03.11.2017р. №112 затверджено: Список електротехнічних працівників; Список осіб 
відповідальних за безпечне виконання робіт в електроустановках; Список осіб, яким дозволено 
особовий огляд електроустановок до 1000 В, і вище 1000 В.; Список осіб що мають право 
проводити оперативні переговори та оперативні переключення (погоджений в Держпраці та 
Рівнеобленерго); Перелік засобів захисту; План та графік проведення протиаварійних тренувань; 
Перелік робіт, що виконуються по нарядам, розпорядженням, в порядку поточної експлуатації; 
Затвердження переліку інструкцій з охорони праці для електротехнічного персоналу; Перелік 
професій, які повинні мати 1, 2 кваліфікаційну групу по електробезпеці; Програма проведення 
первинного інструктажу; Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників; План 
графік проведення навчання електротехнічного персоналу; Графік ППР; Терміни випробувань 
електрообладнання; Перелік журналів які необхідно вести.
Експлуатаційна документація: на підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація 
на устаткування, обладнання. Протоколи випробувань, перевірки електрообладнання та 
електроустановок; Однолінійні схеми електропостачання підприємства, цехів; Паспорти на 
основне електрообладнання; Паспорти на заземлюючі пристрої; Паспорти на високовольтні 
трансформатори; Паспорти на повітряні лінії; Паспорти на кабельні лінії.
На підприємстві ТОВ «Т-Стиль» є договір про постачання електроенергії та акт розмежування з 
Рівнеобленерго.
Декларація на виконання робіт на висоті 1,3 м зареєстрована в Держпраці. (Завірена печаткою).
На підприємстві ТОВ «Т-Стиль» наявні засоби індивідуального захисту: Спеціальний одяг; 
Ізолювальні штанги; Ізолювальні кліщі; Покажчики напруги; Діелектричні рукавиці; Діелектричне 
взуття; Діелектричні килимки; Захисні окуляри; Захисні каски; Інструмент з ізольованими ручками; 
Переносні заземлення; Плакати і знаки безпеки.
Нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення: на 
підприємстві існує необхідна матеріальна база та навчально-методичне забезпечення.

В.о. директора Фомін Р.І.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Державної служби України з питань праці 
« «_______________ «2018р
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