
ДЕКЛАРАЦІЯ V 

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ХУСТШУЗ"".

Юридична адреса: 90400, Закарпатська обл., місто Хуст, ВУЛРІЦЯ ЖАЙВОРОНКОВА, 
будинок 40, корпус Б, квартира ЗО.

Платник податку на додану вартість, індивідуальний податковий № 071716167687.
Код виду діяльності згідно з КВЕД 15.20 Виробництво взуття 
Керівник: ПАНТЯ ТЕТЯНА ІВАНІВНА, тел. 0673127580

Адреса виробництва, розташування устаткування:
90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. ІВАНА ФРАНКА, буд. 201 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: відсутні.

Я , ПАНТЯ ТЕТЯНА ІВАНІВНА
цією декларацією підтверджую  відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт 
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищ еної небезпеки:

1. Експлуатація, обслуговування, технологічного устаткування легкої промисловості 
(п. 6 додатку 6 Порядку), а саме:

Машини, механізми, устаткування легкої промисловості (и.2 додатку 7 Порядку),
а саме:

КІЛЬКІСТЬ

Обл. НДС
Компресор поршневий 

для подачі стисненого повітря 
Компресор поршневий 

для подачі стисненого повітря 
Машина для з"єднання 

деталей стрічкою "ATOM "GL30 
М ашина для обрізання 

країв шкіри Rifilatrice GP2
М ашина для обрізання 

країв шкіри Rifilatrice GP2 
М ашина для 

шліфування країв шкіри 
COBRA

Машина для 
шліфування країв шкіри C2F3 

Машина 
термопневматична Pasanqui SL 

Ш вейна маш ина 
Global "ZZ-568"

Ш вейна маш инка ТК-
591

Ш вейна машинка 
"IRON FOX"

Інвентарний
номер

44

45 

35

м о д е л ь , тип, 
марка

Кр5(їн§ Д§та вв?д?ння 
відправлення в

ATOM "GL30 

38 Rifilatrice GP2

37 Rifilatrice GP2

COBRA36

39

40 

s

C2F3 

Pasanqui SL 

"ZZ-568" 

TK-591 

"IRON FOX"

ЄС

ЄС

ЄС

ЄС

ЄС

ЄС

ЄС

ЄС

ЄС

cc

ЄС

експлуатацію

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016



Ш вейна машинка 
"Shiang Wang" WR991

Ш вейна машинка 
"Shiang Wang" WR991

Ш вейна маш инка 
"Shiang Wang" WR991

Ш вейна машинка 
"Shiang W ang" WR991

Ш вейна машинка 
"Shiang Wang" WR991

Ш вейна машинка 
"Shiang W ang" WR991

Ш вейна машинка 
Global LP971

Ш вейна машинка 
Global LP971

Ш вейна машинка 
Global LP971

Ш вейна машинка 
Global LP971

Ш вейна машинка 
Global LP971

Ш вейна машинка 
Global LP971R

Ш вейна машинка 
Global LP971R

Ш вейна машинка 
Global LP971R

Ш вейна машинка 
Global LP971R

Ш вейна машинка 
Global LP971R

Ш вейна машинка 
Global LP971R

Ш вейна машинка 
Global LP971R

Ш вейна машинка 
Global LP971R

Ш вейна машинка 
Global LP971R

Ш вейна машинка 
Global LP9972

Ш вейна машинка 
Mitshubishi

Ш вейна маш инка SW
9620Р-7

Ш вейна машинка
SW96107

Ш вейна маш инка
SW96107

15 Wang" WR991 ЄС 27.10.2016

14 Wang" WR991 ЄС 27.10.2016

13 Wang" WR991 ЄС 27.10.2016

12 Wang" WR991 ЄС 27.10.2016

11 Wang" WR991 ec 27.10.2016

10 Wang" WR991 *ec 27.10.2016

22 Global LP971 ЄС 27.10.2016

21 Global LP971 ЄС 27.10.2016

20 Global LP971 ЄС 27.10.2016

19 Global LP971 ЄС 27.10.2016

18 Global LP971 ЄС 27.10.2016

31 Global LP971 ЄС 27,10.2016

ЗО Global LP971 ЄС 27.10.2016

29 Global LP971 ЄС 27.10.2016

28 Global LP971 ЄС 27.10.2016

27 Global LP971 ЄС 27.10.2016

26 Global LP971 ЄС 27.10.2016

25 Global LP971 ЄС 27.10.2016

24 Global LP971 ЄС 27.10.2016

23 Global LP971 ЄС 27,10.2016

17 Global LP972 cc 27,10.2016

6 Mitshubishi cc 27.10,2016

7 SW 9620P-7 cc 27.10.2016

32 SW 96107 cc 27.10.2016

33 SW 96107 cc 27.10.2016

ІНШІ відомості:

Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Статуту ТОВ " ХУСТ ШУЗ ", 
затверджено загальними зборами учасників, протокол №2 від 03.10.2016 року, державну 
реєстрацію проведено 31.08.2016 року №1 325 102 0000 001790 Державним реєстратором 
Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Документи, що підтверджують навченість керівника, 1ТП та відповідальних працівників з 
питань охорони праці:



посвідчення №21629, директора Пантя Т. І. видане згідно протоколу №54 від 25.11.2016 
року УКК УЖКГ Закарпатської ОДА;
посвідчення №21630, уповноваженого по роботі з персоналом Росоха В.М. видане згідно 
протоколу №54 від 25.11.2016 року УКК УЖКГ Закарпатської ОДА. 
посвідчення спеціаліста з охорони праці Колчара В.В., посвідчення № 21175, протокол 
№50, від 10.10.2016 p., видане «УКК УЖКГ Закарпатської ОДА»
посвідчення №19077, енергетика Колчара В.В., видане «УКК УЖКГ Закарпатської ОДА» 
про навчання та перевірку знань «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», протокол №32 від 12.08.2015 року; ‘
посвідчення №09964, енергетика Колчара В.В., видане «УКК УЖКГ Закарпатської ОДА» 
про навчання та перевірку знань та «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
сполшвачів» ( НПАОП-40.01-1.21-98), протокол №4 «Д» від 05.11.2013 року; 
протокол №01 перевірки знань з електробезпеки в комісії ТОВ «ШТЕРВУДКОМЕРЦ» від 
12.08.2016р. та присвоєно Колчару В.В. 5 групу з електробезпеки, за участі працівника 
інспекції Держенергонагляду.
Наказом № 84 від 12.12.2016 року затверджено відповідальних за безпечну експлуатацію 
технологічного обладнання.
Наказом №85 від 12.12.2016 року про затвердження та введення в дію на території 
підприємства наступних положень з охорони праці;

1. Положення про службу охорони праці підприємства.
2. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці на підприємстві.
3. Положення про систему управління охороною праці підприємства.
4.Положення про організацію попереднього та періодичних медичних оглядів 
працівників підприємства.
5.Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям і 
іншими засобами індивідуального захисту.
6. Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві.
7. Положення про уповноважених трудових колективів з питань охорони праці 
підприємства.
8. Програма вступного інструктажу.

Наказом №85 від 12.12.2016 року затверджено та введено в дію інструкції з 
охорони праці згідно переліку професій та посад на основі штатного розпису.
Наказом №86 від 12.12.2016 року затверджено комісію з проведення навчання та 
перевірки знань з охорони праці з керівним складом цехів та служб підприємства, які 
залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, та посадових осіб , які проводять 
інструктажі з охорони праці. Затверджено навчально -  тематичний план навчання 
працівників з охорони праці .
Результати навчання та перевірки знань з охорони праці оформлено: 

протокол №1 від 20.12.2016 р. 
протокол №2 від 20.12.2016 р.

Наказом №87 від 20.12.2016 р проведено стажування новоприйнятих працівників на 
протязі 5 робочих змін.
Наказом №88 від 26.12.2016 р. допущено до самостійної роботи працівників, які пройшли 
стажування та перевірку знань з питань охорони праці.

У товаристві розпочато атестацію робочих місць за умовами праці згідно наказу 
№89 від 26.12.2016 року, визначено робочі місця, що підлягають атестації, створено 
комісію .
Ведуться журнали інструктажів з охорони праці: 

вступного інструктажу 
на робочому місці

- видачі інструкцій;



працівники підприємства постійно проходять медичне обстеження, медична довідка про 
проходження медичних оглядів (від 25-27.10.2016 р. 05.10.2016 р. 22-26.11.2016 р. ).

На типове швейне обладнання в наявності паспорна документація, інструкції по 
експлуатації.

Складені та затверджені протоколи від 08.12.2016 року проведення електричних 
вимірювань і випробувань електроінструментів та 313 лабораторією електричних вимірювань 
ТОВ «Діловод Плюс» Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 
10012:2005 №05-0001/2016 чинне від 11.05.2016 року.

- протокол № 91/12/16 вимірювання опору розтікання на основних» заземлювачах і 
заземлених магістралей і устаткування;

протокол №90/12/16 перевірка ізоляції обладнання та електропроводки;
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; # ' У УСТ ШУЗ”’
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ПАНТЯ Т. І.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держгірпромнагляду О 2 2 0 / / р .  № ОЛ- ■

'


