
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця 

Найменування юридичної особи: Мале підприємство «ПРОКК»

Місиезнаходження юридичної особи: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево вул. Пушкіна, 
15/2.

Місие державної реєстуаиії: Виконавчий комітет Мукачівської міської ради 

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 20455547

Код виду діяльності згідно КВЕД: 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку

Прізвище, ім 'я та по батькові керівника: директор Кобаль Володимир Іванович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел. (03131) 54222, 0503721439, 
0503726918, 0673104464, info@prokk.net 0£0< Я с£/9< І(9  С и Ь їс ь  р Ґ . /

Місие (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: м. Мукачево вул Ілони Зріни, 69.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на 
МП «ПРОКК» страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Я, Кобаль Володимир Іванович, директор МП «ПРОКК» 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: 
найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозвілу
- ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи проводового електрозв’язку, що 
виконуються на висоті понад 1.3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних. що 
виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм:
На підприємстві працює 29 чоловік з них 10 виконують роботи підвищеної небезпеки, а 
саме:
- робота на висоті

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки
Відповідальна за охорону праці - Рижкова Ольга Павлівна (Положення про відповідального 
за охорону праці малого підприємства «ПРОКК» від 01.06.2017)
Відповідальний за електрогосподарство - Пашин Ярослав Олександрович 
Відповідальний за пожежну безпеку - Рантюк Дмитро Сергійович

mailto:info@prokk.net


Наявність інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно- 
правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
Наявні інструкції по всім видам робіт, які виконуються на підприємстві та для робіт на 
висоті; дотримуються терміни проведення навчання по перевірці знань з питань охорони 
праці з працівниками; дотримуються терміни проведення інструктажів; працівники 
забезпечені спецодягом та спецвзуттям згідно норм видачі та інструментами.

(ініціали та прізвище)
В.І.Кобаль

М.П.

/ Ґ  2017 р.

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

Примітка. Фізична особа - підприємець проставляє печатку вразі її наявності.
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