
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-'^ехнічноїбази роботодавця 

імогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 

оті йро роботодавця ТДВ "Самбірська швейна фабрика" 
(для юридичної особи: найменування 

ЄДРПОУ 00309536. КВЕД 14.12 
{ юридичиоГ особи, місце її державної реєстрації, код платника 

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД) 

Михайлів Іван Петрович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника;} 

(03236) 3-32-21 
(номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;) 

81400 Львівська обл.. м.Самбір. вул.Музейна 6. 
(місце (адреса) виконання робгт пщвищеної небезпеки ) 

Я. Михайлів Іван Петрович . 
(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 виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатації таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: 

1. Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування легкої 
промисловості: 

2. Ремонтні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра, крім робіт 
верхолазних та скалелазних. що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею грунту з перекриття або робочого настилу та робіт що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних піднімачів та будівельних 
підйомників: 

3. Машини, механізми, устаткування для легкої промисловості: 
(ндйкднувдння виду робіт підвищеної иебдзпе(їи та машин, механізміа, устаткування підвищеної небезпеки. їх мзркз, ном^р 

партвї. дата виготовленим, країна похрдження) 

№ 
п/п Назва і\Ларка Дата виготовення Країна походження 

1 Швейні машини ОНІ-415 1986 Японія 
2 Швейні машини О18700 2005 Японія 
3 Швейні машини І818-Р1 2005 Корея 
4 Швейні машини Т828-14 2006 

І 

Корея 
5 Швейні машини ОУ-614, 616 2000 Японія 
6 Швейні машини и31373 2008 Японія 
7 Швейні машини М31261 2000 Японія 
8 Розкрійні ножі ЗК-Т103 2012 Китай І 

Кількість робочих місць -?П0 в тл^ч.^ п і п н ш ; р и . ^ і в б й я г і Д п ^ - і Г 
(ктькість робочих місць, в т.ч., на яких існуїпщеищ^ний ризик Гиинення тр^^^ ^ 



•Приміщень — й 
.приміщень) 

іі ВІДОМОСТІ Михайлів Іван Петрович 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової небезпеки)) 

На підприємстві створена служба з охорони праці, розроблені та затверджені Інструкції 

(наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці) 

З охорони праці . з працівниками проводиться інструктаж, навчання та перевірка 
знань з питань охорони праці.Наявна експлуатаційна документація на устаткування. 
Працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно встановлених норм. Наявна необхідна нормативно 
прапвова та матеріально-технічна бази, навчально методичне забезпечення. 

-(нормативно-правової та матерідль^іо-тецніч^іоТ.бади. навчальнр-мрт_рАичног9 забезпечення ) 
* 

- Михайлів Іван Петрович 
(і№ціали та прізвище) 'САМШРСЬКА\Й 

?017р. 

<Г,, ^ ^ Тп лля Щ 
, 20/^р. 


