
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: ТОВ «Спецбудкомплект-Хуст»
Місцезнаходження юридичної особи:90451,Закарпатська область,Хустський район,с. Стеблівка,вул. 
Дружби, 4
Місце її державної реєстрації: Виконавчий Комітет Хустської Міської Ради Закарпатської області. 

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 22088515

Код виду діяльності згідно з КВЕД
43.22-Монтаж водопровідних мереж,систем опалення та кондиціонування 
43.39—Інші роботи із завершення виробництва

Прізвище,імя та по батькові керівника: Соломаха Сергій Михайлович 
Номер телефону, адреса електронноїпошти:тел.0673128020,
E-mail:tulpan09@meta.ua

Місце (адреса) виконання робіт підвищеноїнебезпеки:90400,Закарпатська обл.,м.Хуст.

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди

Я, Соломаха Сергій Михайлович,директор ТОВ «Спецбудкомплект-Хуст» 
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:
найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:

- Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, 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, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

Інші відомості:

Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки'. На ТОВ «Спецбудкомплект-Хуст» наказом №8 від 01.09.2017 року 
по підприємству призначено Соломаха Сергія Михайловича

Наявність служби охорони праці: На ТОВ «Спецбудкомплект-Хуст » наказом № 8 від 01.09.2017 року 
створена служба з охорони праці, наказом № 9 від 01.09.2017 року затверджено положення про службу та 
наказом № 9 від 01.09.2017 року затверджено положення про систему управління охороною,праці на 
підприємстві.

Інформації про інструкції: На ТОВ «Спецбудкомплект-Хуст» розроблені та затверджені наказом № 10 від 
01.09.2017 року інструкції по охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення

Обласний дозвільний центр

mailto:tulpan09@meta.ua


Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників: На ТОВ «Спецбудкомплект-Хуст 
» наказом Ns 11 від 01.09.2017 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, 
члени комісії пройшли в Закарпатському навчльному центрі перевірку знань згідно протоколу № від 
2017 року та мають посвідчення про перевірку знань.
Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці работников:

На ТОВ «Спецбудкомплект-Хуст » наказом № 11 від 01.09.2017року створена постійно діюча комісія з 
перевірки .знань з питань охорони праці,яка відповідно до затвердженого положення про порядок проведення 
навчання, а також після перевірки знань з питань охорони праці оформила протоколи 
для допуску робітників до виконання робіт:
-протокол №1 від 04.09. 2017 року по ТОВ «Спецбудкомплект-Хуст » *

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами захисту згідно з нормами видачі, підприємство 
забезпечено законодавчими та нормативно правовими актами з питань охорони праці.

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних 
даних попереджений.
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(nidhuc)
Соломаха Сергій Михайлович 

(ініціали та прізвище)

М.П.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держгірпромнагляду
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