
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
В І Д П О В І Д Н О С Т І  матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

ТзОВ «Новітекс»
Відомості про роботодавця _______________________________

(для юридичної особи: найменування 
90300 м. Виноградів,вул.ї^фу,2,код ЄДРПОУ 34514696

юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника 
код виду згідно з КВЕД 1810.0 Виробництво одягу Зі шкіри;

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
БРОВДІЙ Тетяна ІВАНІВНА

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
(03143) 2-72-01; електронна адреса: novitex 19980gmail.com

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
90300 м. Виноградів, вул. Миру,2 ТзОВ «Новітекс»

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної

відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди _____________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк ДІЇ CTPä?iOB<?rg ПФЛІЇУ, нрм^р І дата його видачі)
ДИРЕКТОР ТЗОВ «Новітекс» БРОВДІЙ ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Я, _______________________________________________________________ ,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час експлуатації обладнання основного виробництва легкої промисловості,яке 
експлуатується на підприємстві а саме:
- швейні машини фірми "PFAFF"(Німеччина), заводські номери:506491, 689318, 
760412, 697436, 702965, 674344, 743651, 527133, 531200, 550761, 000055074, 
0000550752, 0000550753, 0000550762, 0000550662, 0000550749, 0000550757, 657712, 
657715, 644858,691150, 550674, 551364, 551350, 550652, 550647, 550670, 2564221, 
551362, 550639, 550661, 2564219, 550646, 550650, 550664, 551358, 550659, 550655, 
550658, 405023, 2566143, 2566144, 2623254, 548887, 501837, 520734, 799109, 
795032, 787636, 795031, 514632, 724222, 507252, 724212, 775701, 2689638, 545877, 
517179, 517188, 519394,689304, 514559, 521820, 543675, 777122, 501385, 717533, 
719478, 476974, 477036, 339942, 29888, 659699, 520858, 354611; 6072681, 6072637, 
6072691, 6072683, 6072709, 554621, 503594, 701914, 2762422 -84 од.;
- швейні машини фірми "ARIANNA" (Італія), заводські номери: 015133-1 од.;
- машина для розрізання деталей шкіри по товщині фірми "CAMOGA"(Італія), 
заводські номери 0112,2140 - 2 од.;
- машина для зменшення надлишку краю шкіри фірми «COMELZ» (Італія), заводські 
номери: 214182,206090;
- швейні машини фірми "DURKOPP ADLER" (Німеччина), Заводські номери:0271417709,
0271418137, 0271418731, 271418722, 503570, 0268706292, 271404096, 271404101, 
271404124, 000320615, 0768909131, 0268821233, 0271418341, 0271835159, 
0271405106,635499 -16 од.;
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- швейні машини фірми "ADLER"(Німеччина), заводські
номери:452394,0268819113,571418, 571409, 959990308 - 5 од.;
- швейні машини фірми «EAGLE» (Тайвань), Заводські номери: 20031037;
- швейні машини фірми «GARUDAN» (Словакія) , заводські номери :GP-1130-448;
- швейні машини фірми «BROTHER» (Японія) , заводські номери :G6Z72578;
- швейні машини фірми «JUKI» (Японія), заводські номери:3816, DDLYG63745, 
2DOAL02088;
- оверлок фірми «JUKI» (Японія), заводські номери :8МОАМ1148О , 8MOGL12851, 
RMOFB01311, RMOFB01049, RMOFB01031, RMOFB01034
- оверлок фірми «PEGASUS» (Японія), Заводські номери: 0009585265, 9623373, 
9623375, 83924, 83931, 8250859, 8237348, 8237347,
- вишивальна машина фірми «TAJIMA», Заводські номери : 1208,1267, 1538, 1027,
1008, 1286, 1655;
- машина для перфорації шкіри:2244, 2192.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, їх марка, номер партії,дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому 
числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Перцев В.І.- інженер з охорони праці,наказ №6 від 
03.09.2007 року посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці,протокол № 042-ОП від 24.04.2015 року, Гребенюк С.В.- відповідальний за 
електрогосподарство,наказ №87 від 09.04.2008 року,посвідчення про навчання та 
перевірку Знань з питань охорони праці протокол № 42-ОП від 24.04.2015 року, Гач 
Д.Г- відповідальний за газове господарство,наказ № 2 від 04.01.2016 року., 
посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці протокол 
№137-ОП від 17.06.2016р,накаЗ №11 від 09.11.2016
року «Про перегляд та затвердження інструкцій»,»Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки Знань з питань охорони праці», від 19.0 9.2007 року, «Про 
Затвердження Переліку робіт та устаткування з підвищеною небезпекою», наказ № 24 
від 17.12.2013 року, «Про створення комісії з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці,наказ № 10/1 від 21.05.2013 року, «Про створення постійно 
діючої комісії по розслідуванню та обліку нєш,асних випадків»,наказ №10 від 
21,05,2013 року,»Про створення комісії по загальному огляду будівель та споруд», 
наказ №23 від 16,12,2013 року, журнал протоколів перевірки знань безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів.,журнали проведення інструктажів з 
питань охорони праці.,наявність сертифікатів відповідності на обладнання 
іноземного походження.,карточки обліку засобів індивідуального захисту 
працюючих, дозвіл на технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування 
підвиш,еної небезпеки № 573.16.21 від 27.10.2016 року та дозвіл на експлуатацію 
машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки №572.16.21 від 27.10.2016 
року.,акт обстеження технічного стану будівель і споруд від 04.03.2016 року та 
12.12.2016 року., заключний акт медогляду працівників від 05.09.2016 року., акт 
опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів від 01.04.2016 
року.,протокол №1 вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і 
заземленнях магістралей та устаткування від 11.10.2016 року,
протокол №2 вимірювання опору петлі «фаза-нуль» від 11.10.2016 року, протокол №3 
перевірка ізоляції силових ліній в і д И .10.2016.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про 
проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання в управлінні Держпраці у Закарпатській області.
« ґ/С______ » ______________ 20 .-/^ р.

Обласний дозвільний центр /не.


