
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Т-Стшь», 29000, Хмельницька 

обл., м. Хмельницький, вул. Курчатова 6, код ЄДРПОУ 35750435, директор -  
Коробка Галина В ’ячеславівна, тел. (0362) 60-99-00, E-mail: linen-t-stile@ukr.net

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) 
машин, механізмів підвищеної небезпеки: м. Рівне вул. Фабрична, 12.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 
Відділення ВД ФССНВ у м. Хмельницький; безстроково; № 2221008677 від 11 
березня 2008 р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
не проводився.

Д  Коробка Галина В ’ячеславівна, 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:

1. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом.
Кількість робочих місць в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

виникнення травм — 1, кількість працівників -  3;
Кількість балонів кисневих -  6, вуглекислота -  5, аргон -  3.

2. Зварювальні роботи.
Кількість робочих, місць в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм -  1, кількість працівників -  3.

Інші відомості:
Директор товариства Коробка Г.В. пройшла навчання та перевірку знань в 

РЕТЦ Держпраці Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього протокол від 10.06.2016р.Хе 67.

Функції служби охорони праці, згідно наказу № 27/1-В від 30.03.2018р. 
покладено:
-  на начальника відділу 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, «Правіш охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

mailto:linen-t-stile@ukr.net


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 виконання газонебезпечних робіт, 
«Правіш будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів, «Правил будови і 
безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правил будови та 
безпечної експлуатації ліфтів» протокол від 01.06.2017р. №71/в, «Правил 
охорони праці під час зварювання металів», «Правіш 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;

-  на інженера з охорони праці Драганчук Ірину Євгенівну, яка пройшла навчання 
та перевірку знань в РЕТЦ Держпраці по законодавчих актах з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки 
протокол від 20.04.2018р. №47, «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил, охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правш охорони праці під 
час вантажно-розантажувальних робіт» протокол від 16.04.2018р. №47/6, 
«Правил безпеки систем, газопостачання», «Правш будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», «Правш будови і безпечної 
експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правш будови та безпечної 
експлуатації ліфтів» протокол від 20.04.2018р. №47/в, «Правіш охорони праці 
під час зварювання металів», «Правш будови та безпечної експлуатації 
трубопроводів пари і гарячої води» протокол, від 23.04.2018р. №47/г;

-  на інженера з охорони праці Гуменюка Вадима Васшьовича, який пройшов 
навчання та перевірку знань в ДП Подільський ЕТЦ Держпраці по 
законодавчих актах з охорони праці, гієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно-правових 
актів з охорони праці, а саме: Правш охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правш будови і 
безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08), Правіш безпеки систем 
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), Правш будови і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87). Правша охорони 
праці для працівників швейного виробництва (протокол від 18.01.18р. №1/18).

У ТОВ « T-Стиль» розроблено, затверджено та введено в дію: згідно наказу 
№111 від 03.11.2017р. «Положення про систему управління охороною праці ТОВ 
«Т-Стшь», «Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці», «Положення про службу охорони праці ТОВ «Т-Стшь», 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спецвзуттям та іншими 313 ТОВ «Т-Стшь».

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., №08-В від 02.02.2018р. 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 видачі інструкцій з охорони 
праці, Журнал обліку балонів, Журнал обліку та зберігання засобів захисту, 
Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями

В товаристві створено постійно-діючу комісію з питань охорони праці 
наказ №89 від 27.09.2017р. Всі члени комісії пройшли навчання з охорони праці 
РЕТЦ Держпраці: голова комісії заступник директора Фомін Р.І. -  Закон України 
«Про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього, протокол від 
09.06.2017р.№ 79; члени комісії директор технічний Михайлов О.Л. та начальник 
відділу охорони праці Степанов Б. О. - Закон України «Про охорону праці» та 
нормативно-правові акти до нього, протоколи від 17.08.2017р. №105 та від 
01.06.2017р. № 71 відповідно. З працівниками, які виконують зварювальні роботи, 
зберігання балонів із стисненими, зрідженими та інертними газами, щорічно 
проводиться навчання та перевірка знань 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 «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол від 22.07.16р. 
№83. На час відпустки, відряджень, хвороби або інших випадках відсутності 
Томчика М.А. обов’язки відповідальної особи покладаються на Чиншового Ю.О. -  
(Угр. до і вище 1000В) Протокол від 04.12.2015р. №136 - ДП Рівненський ЕТЦ.

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. З працівниками, які виконують 
зварювальні роботи та зберігання балонів із стисненими, зрідженими та 
інертними газами, щорічно проводиться навчання та перевірка знань з 
електробезпеки.

Наказом №100 від 06.10.17р. призначено: відповідальним по нагляду за 
технічним 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.).

Наказом №48-В від 29.05.2018р. призначено відповідальну особу за безпечну 
експлуатацію, зберігання, отримання, облік та видачу балонів із газами -  
енергетика Чиншового 10.0., який пройшов навчання та перевірку знань в РЕТЦ 
Держпраці з «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском, нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів», протокол від



17.08.2017р. №105/в. Згідно наказу до обслуговування балонів із зрідженими, 
стиснутими та інертними газами допущені електрогазозварники. Балони із 
газами зберігаються в спеціально обладнаному для цього місці, що знаходиться за 
адресою м. Рівне, вул. Фабрична 12. Клітка обладнана накриттям, а тому 
захищена від впливу сонячних променів та опадів.

Наказом №47-В від 29.05.2018р. призначено відповідальну особу за
справний стан, безпечну експлуатацію електрозварювального обладнання та 
організацію безпечного виконання зварювальних робіт -  енергетика Чиншового 
Ю.О., який пройшов навчання та перевірку знань в РЕТЦ Держпраці з «Правил 
охорони праці під час зварювання металів», протокол від 17.08.2017р. №105/в; 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», протокол від 19.02.2018р. №47. Згідно 
наказу до виконання зварювальних робіт допущені електрогазозварники та 
електрозварник ручного зварювання. На підприємстві експлуатується 
електрозварювальний апарат ВД-ЗОІУЗ, країна-виробник СРСР.

Експлуатаційна документація: на підприємстві є експлуатаційна
документація на устаткування, обладнання, протоколи випробувань, перевірки 
електрообладнання та електроустановок.

На підприємстві ТОВ «T-Стиль» є договір №6 «Про постачання зріджених, 
стиснутих та інертних газів», яке здійснює ТзОВ «Маневр». Дане підприємство 
має відповідні дозволи на виконання даних робіт (Дозвіл № 023.15.56).

На підприємстві ТОВ «T-Стиль» наявні засоби індивідуального захисту: 
спеціальний одяг, захисні щитки, захисні каски, рукавиці (звичайні, діелектричні), 
взуття, плакати і знаки безпеки.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпечення: на підприємстві існує необхідна матеріальна база та 
навчально-

Директор 

М. П.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці «__ » ____________20__ р. № ______________ .
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