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Відомості про роботодавця Товариство з додатковою відповідальністю"Весна-Захід"/ "ТДВ "Весна-Захід'У 
(для юридичної особи; найменування юридичної особи, 

79037 М.Львів. вул.Б.Хмельницького.212 
місце її державної реєстрації, юридична адреса. 

Код ЄДРПОУ 00309524 Вид діяльності КВЕД 14.13 (Виробництво верхньогоЛншого одягу) 
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, 

Директор - Забігайло Юрій Костянтинович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

тел./{е1:+38(032') 245-21-02 
номер телефону, 

факс/Гах:+38(032) 294-32-62 
телефаксу. 

Електронна адреса : ЬисЬЬа11(д),УЄ5па.сот.иа { 
адреса електронної пошти; 

79037 М.Львів. вул.Б.Хмельницького.212 
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
.шкодування наслідків можли 

№41/2140/316 від 20.11.2017р. 

відшкодування наслідків можливої шкоди : ПАТ «СК «Універсальний поліс» діє до 19.11.2018р. 
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, 

номер і дата його видачі) 
Я. Забігайло Юрій Констянтинович. 
(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/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

1.Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування легкої промисловості.(п.б.дод.б) 
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 

2.РЄМ0НТНІ. монтажні, та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. (п.7.дод.6) 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

крім робіт верхолазних та скелелазних. що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з 
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механіч
них підіймачів та будівельних підйомників. 

З.Машини, механізми,устаткування для легкої промисловості (п.2.дод.7) 

Найменування.Марка шт рік 
вигот. країна походження 

І Автоматичне розкрійне обладнання 1 2005 Франція 
2 Нумератор крою МЕТО 2 2010 Німеччина 
3 Однониткова м-на подвійного пот. стібка ЗїгоЬеІ 1 1998 Німеччина 
4 Прасувальний стіл ВКІ-165/101 "Врізай" 1 2006 Німеччина 
5 Прасувальний стіл ф-ма"Файт" 2000 Німеччина 
6 Шв. машина петельна 580 321 кл. "Дюркспп-Адлер" 1 2004 Німеччина 
7 Швейна машина 210628 3 2008 Китай 
8 автомат для виготовлення петель 579-112кл 2 1998 Німеччина 
9 плотер для нарізання та малювання картону 5іпа)е( 1611-0 І 2017 Китай 

10 шв. маш. КЕ 430С-02 2 2000 Японія 
11 шв. маш. ОН4-В980 2 2000 Японія 
12 шв. маш. В-774 Бразер 6 1990 Японія 
13 шв. маш. В-845 6 1990 Японія 
14 шв. маш. В-917 5 1990 Японія 
15 шв. маш. МА4-Н31 2 2000 Японія 
16 шв. маш. обмет. 4-х нитк. ЕР-К21-22 1 2000 Японія 
17 шв. маш.ЕР4-К11-0І-03 1 2000 Японія 
18 шв. маш.В-772 2 2000 Японія 
19 шв, маш. N-31-89 5\У 1 2000 Японія 
20 шв. маш. В-261 1 2000 Японія 
21 шв. маш. Б-403 Е ф-ма "Бразер" 1 2000 Японія 
22 шв. маш. В-773 1 2000 Японія 



23 
24 
25 

шв. маш. В-872 
шв.маш. В-938 

26 
27 
28 
29 

ЗО 

шв.маш. В-980-1 
шв.маш. Д-500 
шв.маш. Д-69724/55 
шв.маш. ДД-7100-903В 
шв.маш. петельна В-800Е-2 
шв.маш.ВАЗ 612 

2000 ! 
2000 
2000 
2005 

Японія 
Японія 
Японія 

26 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

шв.маш.1ар5Є№-781-Е з ім.руч.стібка 
шв.маш. МР-200М8 
шв.маш-.РКАРР 1181-5КР-900/24 
шв.маш.Бразер СС- 9330 в комплекті 
шв.маш.В-271 ОУ2-5 Р04 
шв.маш.для вшивання рукава 550-16-23 кл "Дюркопп-Адлер" 

2005 
2000 
2000 
1998 
2005 
2003 
2006 

Німеччина 
Японія 
Японія 
Японія 
Японія 
Китай 
Китай 

шв.маш.однониткова потайного стібка І24-І4Р кл "Штробель" 

2000 
2000 
2006 
2006 

Німеччина 
Японія 
Німеччина 
Німеччина 
Німеччина 

тому ЧИСЛІ тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 

ІНШІ відомості Забігайло Юрій Костянтинович- директор 
прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, 
Дмитров С.В.. інженер з охорони праці, відповідальний шодо забезпечення функціонування СУОПу товаристві: 
Призначено відповідальними особами за дотриманням вимог з охорони праці в структурних підрозділах: 
оперативний контроль - головного інженера п.Родзяк О.М. 
технічна служба- головного механіка п.Лабойко М.І. 
експериментальний цех - начальника цеху п.Ключник Б.С. 
підготовчо-розкрійний цех - начальника цеху п.Піцишин О.І. 
пошивний цех - начальника цеху п.Холявку А.Й. 

-на підприємстві створено службу охорони праці: 
наявність служби охорони праці, 
-підприємство забезпечено інструкціями та іншими нормативними документами з охорони праці: 
інструкцій, 
-організоване необхідне навчання та проведення інструктажів персоналу та відвідувачів товариства з питань 
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
охорони праці по чинним інструкціям: 

-експлуатаційна документація на обладнання наявна.та ведеться(в разі потреби) згідно вимогам законодавства: 
експлуатаційної документації, 
-робочі місця забезпечені засобами індивідуального захисту при виконанні технологічних операцій для яких це 
вимагається нормативно-правовими актами. 
засобів індивідуального захисту, 
-Наявні необхідна нормативно-правова та матеріально-технічна бази, навчально-методичне забезпечення. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення) 

Забігайло Ю. К. 

(ініціали та прізвище) 

іГруДНЯ 2017 р . . ; . 

Декларація зареєстрована 
У журналі Обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці ^ грудня 2017 р. N 

І'и Спінор •І; 


