
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна * 

Оновлена до декларації реєстраційний № 

Відомості про роботодавця 
Товариство з додатковою відповідальністю ' ТРЕМБІТА" 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

Чернівецька область ,місто Чернівці, вулиця Комарова 3. код ЕДРПО 00310166 
прізвище, ім'я та по батькові керівника. 

Т.(0372)58-12-55. Е-таі1; Уа(ііт.с1іа]ка@§таі1.сот 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

Генеральний директор; Станкевич Стела Омелянівна. 
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий. 

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

номер телефону, адреса електронної пошти; 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
За місцезнаходженням роботодавця 

(адреса) 

місто ЧЕРНІВЦІ, вул. Комарова 3. 
(адреса) 

або за місцем виконання 
робіт/експлуатації, що змінюється 

(регіон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності -
у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про страхування» 
П.А.Т."Українська пожежно-страхова компанія", серія 1788. №021, від 
10.05.22р., до 10. 05.23р. 

(за наявності - найменування страхової компанії; строк дії страхового полісу. 

номер і дата його видачі або «договір не вимагається») 

Я, генеральний директор; Станкевич Стела Омелянівна 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця) 

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 



підвищеної небезпеки: 

1.Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 
2.Зварювальні, газополум'яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що 
виконуються із застосування відкритого полум'я. 
3.Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів. 
4.0бстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та 
вентиляційних каналів. 
5.Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі 
нітрофарб, полімерних композицій ( поліхлорвінілових, епоксидних тощо). 
6.Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 
1000 В. (до 10 кВ). 

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, 

2.Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене: 
1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019р. №27 (Офіційний 
вісник України, 2017р.,№9, ст.325) 
2) у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016р. 
№1025 (Офіційний вісник України, 2017р., №4, ст.130). 
1.Компресорна установка-В8-61, 1994 року, Німеччина. 
2.Компресорна установка-А8-36, 1999 року, Німеччина. 
3.Компресорна установка-СВ8-102,2003 року, Німеччина. 
4.К0ТЄЛ паровий ВР-1500,2000 року, Німеччина. 
З.Котел паровий БР-750, 1996 року, Німеччина. 
6.Котел водогрійний МК8-500, 1996 року, Німеччина. 
7.КОТЄЛ водогрійний Житомир 2*40, 2006 року, Україна. 
В.Котел водогрійний ВОМГКА-30, 2005 року, Італія. 

3. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підіймання 
працівників, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, ескалатори та 
пасажирські конвеєри, колиски приводні для підіймання працівників: 
1.Ліфт пасажирський П-1000, рік виготовлення 1976, СРСР. 
2. Ліфт вантажний В-1000, рік виготовлення 1976, СРСР-2шт. 

4. Устатковання напругою понад 1000 В. а саме: 
1. Силові трансформатори: ТМЗ -1000 10/0,4 кВ. потужність 1000 кВА,1990р. Україна-2шт. 

5.Усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 
Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО січня 2013 р. № 62. ( Офіційний вісник України, 
2013 р., 344), що не зазначені у групі А.: 
1. Вакуумна турбіна ІРН-VА-146. 1997 року ,Німеччина. 
2.Вакуумна турбіна ІРН-УА-211, 2000 року, Німеччина 
3. Вакуумна турбіна ІРН-VА-211,2009 року, Німеччина. 
4 Розкрійний комплекс КиКІ8 СНС. 1999 року, Німеччина,-2шт. 
5.Розкрійний комплекс ОЕКВЕК 2018 року ,Німеччина. 
6.Настилочний комплекс КІЖІ8 1999 року, Німеччина.-4 шт. 
7.3акрійна машина РЛ-4 1978 року, СРСР.-4шт. 



В.Дублююча установка СХ -1400 Каппедеззег 2008року-2 шт. Німеччина. 
9. Швейні машини Оигкорр 1995 року, .Німеччина.-38 шт. 
10.Швейні машини Вигкорр 2008 року ,Німеччина -43 шт. 
11 .Швейні машини Вигкорр 2017 року, Німеччина -12 шт. 
12 Швейні машини ШКІ 1997року , Японія -28 шт. 
13.Швейні машини ЛІКІ 2001 року, Японія,-58 шт. 
14.Швейні машини ЛІКІ 2018 року. Японія.-49 шт. 
15 Швейні машини 8ігоЬе1 1998 року Німеччина 37 шт. 
16.Швейні машини 8ігоЬе1 2010 року, Німеччина,-28 шт. 
17.Швейні машини РМґ 1999 року, Німеччина,38 шт. 
18.Швейні машини РІаЯ" 2011 року, Німеччина, -22 шт. 
19.Швейні машини ВКОТНЕК 1999 року Японія -39 шт. 
20.Швейні машини ВКОТНЕК 2009 року Японія-31 шт. 
21 Швейні автомати Вщ-корр 2005 року, Німеччина,-8 шт. 
22.Швейні автомати Вш-корр 2017 року, Німеччина,-9 шт. 
23. Гладільні преса ІКВиРКЕ88 2000 року, Німеччина,-20 шт. 
24..Гладільні преса ШВиРКЕ88 2018 року, Німеччина.-9 шт. 
25.Гладільні преса УЕІТ 2016 року, Німеччина.5шт. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» проведено аудит 
охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для 

І здоров'я виробничих факторів: 

Наказ №38, від 11 квітня 2022року. 
(номер наказу про проведення аудиту. 

Висновок за результатами аудиту від 26 квітня 2022року. 
номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час 

виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 

^ ^ 2022* С.О. Станкевич 
(ініціали та прізвище керівника юридичної 

особи або фізичної особи-підприємця) 

І Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці. 

«З/.» Дата 202 

'̂ Г Т/ П Р Р Ж Г Г Р Д ! ї ї 
І Примітка: 

Реєстраційний номер облікової картки платника по. 
відмовляються від його прийняття та повідомили про це відпов 

Д Е Р Ж П Р А Ц І 

у ЧЕРШВЕЩіИЙг"̂ " 
особами, які через свої релігійні переконання 
і мають відмітку у паспор 


