
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «МОДА ПРОДЖЕСТ»
Відомості про роботодавця ____________________________________

(для юридичної особи: найменування
ТзОВ «Хунгаропроджест», 90300 м. Виноградів,вул.Миру,2,код ЄДРПОУ

юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника 
32368510, код виду згідно з КВЕД 1810.0 Виробництво одягу зі шкіри;

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
ВАШКЕБА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
(03143) 2-17-53; електронна адреса: modaprogest0ukr.net

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
90300 м. Виноградів, вул. Миру,2 ДП «МОДА ПРОДЖЕСТ»

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 страхового полісу, номер і дата його видачі)
ДИРЕКТОР ДП «МОДА ПРОДЖЕСТ» ВАШКЕБА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

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 машинки фірми "PFAFF"(Німеччина), заводські номери:483311938, 
313218,1443652,490-481487,466622,265444,294826,486004,1398128,1393247, 
319933,147 6928,293082,269669,294550,493-305109,490000,1336915,1373725, 
498054,446188,492041,493-265759,438197,315-449565,1488754,1444218,1336831, 
242457,1463892,245961,1511590,216337,В13118,527516,506485,555381,719476, 
669696,519792,519921,1477532,704454,550656,02653417597,538230,340933, 
796005,503566,550132,515502,671097,789290,688485,705774,719480,688481, 
512204,503595,900757,767474,517195,657686,796897,517184,739448,766827, 
472607,45337,40391333,40391278,717157,40391294,1463892,739537- 75 од.;
- швейні машинки фірми "BROTHER" (Італія), заводські номери: В1038.830, 
B1038811,С9055274,ВІ038805,1038822,1038808,Г0019507,Ж-3502074,а9096655, 
B1038770,B103878141,B51028789,S1038828,L8032322,L8032320.В1038778, 
ВІ038816, В1038812 - 18 од.;
- машинки для розрізання деталей шкіри по товщині фірми "CAMOGA"(Італія),
Обласний дозвільний центр



ч
інвентарні номери 110,111 - 2 од. ;
- швейні машинки фірми "MINERVA" (Чехія), заводські номери:13437,9304, 
1717101,1717103,1717108,1717109 -6 од.;
- швейні машинки фірми "NECHI"(Тайвань), заводськномери:0028989,0046438, 
0013927,00031577,0009095,0039063,0027709,0034744,0009149,0009176,0045229, 
0031111,0011179,0006253,004201,001540,0052192,0025434,0003097,0054252, 
001395,002973,002762 - 23 од.
(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: Редько М.П.- інженер з охорони праці,наказ №347/1 від 
21.12.2006 року посвідчення про навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці,протокол Nä 137-ОП від 17.06.2016 року, Роспопа І.C.- відповідальний за 
електрогосподарство,наказ №26 від 17.03.2014 року,посвідчення про навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці протокол № 137-ОП від 17.06.2016 
року, Гач Д.Г- відповідальний за газове господарство,наказ № 2 від 
05.01.2016 року., посвідчення про навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці протокол №137-ОП від 17.06.2016р,наказ №259 від 21.11.2016 ^
року «Про перегляд та затвердження інструкцій»,»Положення про навчання з 
питань охорони праці, наказ № 27 від 11.03.2016 року «Про затвердження 
Переліку робіт та устаткування з підвищеною небезпекою», наказ № 283 від 
17.11.2014 року «Про створення комісії з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці.,наказ № 262 від 25.11.2016 року «Про проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці та техніки безпеки 
працівників»,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 виконання робіт підвищеної небезпеки № 142.14.21 від 08.04.2014 
року та дозвіл на експлуатацію машин,механізмів,устаткування підвищеної 
небезпеки №143.14.21 від 08.04.2014 року.,акт обстеження технічного стану 
Ьудівель 1 споруд від 18.04.2016 року та 11.11.2016 року., заключний акт 
медогляду працівників від 05.09.2016 року., акт опосвідчення стану безпеки 
електроустановок споживачів від 04.11.2016 року.,протокол №107-10/16 і 
№108-10/16 від 30.11.2016 року вимірювання опору заземлення обладнання 
підприємства.

(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 іа._Еіизі:аіііг_̂ охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивІ/і^а/іьйА:^^ Öax^^ нормативно-правової та матеріально-технічної бази, 
нав̂ і:̂ ь_̂ |г$̂ сі̂ теяи-ч€£̂ гі і^'^езпечення)

ВАШКЕБА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

(ініціали та прізвище)

«_______» ____________________ 2 0_______  року.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання в^Управлінні Держпраці у Закарпатській області.
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