
ДЕКЛАРАЦІЯ / 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
ага промжслової бззпекж

Відомості про роботодавця:
ТОВ«ПМК-БРОКБУД», м . Ужгород. вул. Тельмана , б . 4Б код ЄДРПОУ 39841997, 
КВЕД 41.20: , Директор Погорєлов Андрій Володимирович , т. 0509911200
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код 
платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та 
по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки 
платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають 
відмітку в паспорті) ; номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Ужгородський____________________ р-н, с .Минай_____________________,б\н
місце адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки

Інформація п р о  наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди _______________________________________________
{найменування страхової ко.шіанії, отрок дії страхового полісу, номер і да'?а його видачі)

Я, Директор ТОВ «ПШС-БРОКВУД» Похюрєлов Андрій Володимирович,
(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 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

І. Роботи.єколодяїях,шурфах,траншеях,котюванах.бункерах,каперах.ко.іекторах.ишкн 
утому просторі <ємностях.боксах,топках,трубопроводах)

2.3емляні роботи, то виконуються на глибині понад 2 метри, або в зоні розташування 
підземних комунікацій чи під водою

3. Роботи.що виконуються на висоті понад 1.3 метра

4. В иготовлення____________________________________________та__випробовування__ вантажозахоплюючих
пристроїв(стропів,траверсів.грейФерів.захватів).

5.Роботи верхолазні та скелелазні 

6.3варювальні роботи

(найменування виду робіт)

Обласний дозвільний центр



Обладнання підвищеної небезпеки

_підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання 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 :Погорєлов Андрій Володимирович
(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

_____Наявні та затверджені посадові інструкції по наказу №11 від 20.01.2018
р. ,номери інструкцій 1-5 ,та по видам робіт які виконуються на підприємстві 
та на експлуатацію машин,механізмів,обладнання,що експлуатується по наказу 
№12 від 20. 01.2018 р., номери інструкцій 6-16 .Інструкції вивішені на робочих 
місцях та ознайомлені всі працівники під розпис.
________Наявні та затверджені положення та нормативно-правові акти з охорони
праці до наказу №10 від 20.01.2018 р.
________Створена постійно діюча комісія по перевірці знань з охорони праці
по наказу №6 від 20.01.2018 р.,та комісія з перевірки знань 
електротехнічного персоналу наказ №6-1 від 20.01.2018 р.,члени комісії 
пройшли нгшчання в навчальному центрі та наявні посвідчення посадових осіб.
_____Призначена відповідальна особа за справний стан і безпечну експлуатацію
електрогосподарства - наказ №25 від 20.01.2018.,наявна 4 гр.з електробезпеки 
Протокол №1 від 26. 06.2017 р.
________Дотримуються терміни проведення навчання по перевірці знань з питань
охорони праці з працівниками-протоколи №1-3 засідання комісії з перевірки 
знань від 28.01.2018 р. , та посадових осіб з питань охорони праці 
протокол №4 засідання комісії від 28.01.2018р.

Дотримуються терміни проходження медоглядів.
Дотримуються терміни проведення інструктажів та стажування для 

працівників. Наявні та ведуться журнали проведення інструктажів на робочому 
місці.

Наявна експлуатаційна документація на обладнання — паспорти та інструкції 
по експлуатації.

Працівники забезпечені спецодягом та спецвзуттям згідно норм 
видачі.Наявні облікові картки видачі спецодягу.

Наявні санітарно-побутові приміщення та кімната для прийому їжі 
працівниками.

навчадая та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально- 
м о т од и ші с гс Забезпечення)

*" 'е-'"  " .... ^

Д, А .В .Погорелов
(підпиє^^ (ініціали та прізвище)

» $ 5 4 м.п.  -

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання в управлінні Держпраці у Закарпатській області

Примітка, Фізична особа 
разі її наявності.

підприємець доставляє
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