
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 «Ужагромікс » "
Місцезнаходження юридичної особи : 88017, Закарпатська область, місто Ужгород, 
вул. Загорська, 51

Місце її державної реєстраиії: Виконавчий Комітет Ужгородської Міської Ради Закрпатської 
області

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 38943618

Код виду діяльності згідно з КВЕД:
81.30.- Ландшафтний дизайн;
01.30.- Відтворення рослин;

Прізвище, 'ім'я та по батькові керівника: Опаленик Іван Іванович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.: 640022; факс 640022,
E-mail. uzhagromix@ukr/net

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : 88017, Закарпатська область, 
місто Ужгород

Інформація про наявність договору стуахування гтвільн ьності перед трсігами
особами стосовно відшкодування наслідків можливої щкоди:

Я, Опаленик Іван Іванович — голова правління ТОВ «Ужагромікс » 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 викон>тоться 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 «Ужагромікс »наказом № 1 від 03 .01.2017 року 

по підприємству призначено Мартина Віктора Івановича

Наявність служби охорони праці: На ТОВ «Ужагромікс » наказом № 1 від 03 .01.2017 року
створена служба з охорони праці, наказом № 2 від 03 .01.2017 року затверджено положення про 
сл}^жбу та наказом № 2 від 03 .01.2017 року затверджено положення про систему управління 
охороною .праці на підприємстві.



Інформаиії про інструкції: На ТОВ «Ужагромікс » розроблені та затверджені наказом X« 7 від 03
.01.2017 року incTpjTCH;!! по охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення

Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівішків: На ТОВ «Ужагромікс » 
наказом № 5 від 03 .01.2017 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці, члени комісії пройшли в Закарпатському навчльному центрі перевірку знань згідно 
протоколу № 106 від 18.05.2017 року та мають посвідчення про перевірку знань. Інформації про 
проведення навчання та інструктажу з питань охорони праиі работников:
На ТОВ «Ужагромікс » наказом № 5 від 03.01.2017 року створена постійно діюча комісія з 
перевірки рнань з питань охорони праці,яка відповідно до затвердженого положенн-я про порядок 
проведення навчання, а також після перевірки знань з питань охорони праці оформила протоколи 
для допуску робітників до виконання робіт:
-протокол № 2 від 19.01 2017 року по ТОВ «Ужагромікс »

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 
^  даних попереджений.

декларації недостовірних

!>т>.

Опаленик Іван Іванович 
(ініціали та прізвище)

стрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
яду

20^р. N^^1____________.

Примітка. Фізична особа -  підприємець проставляє печатку в разі її наявності.
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