
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці ---- £7

та промислової безпеки

Відомості про роботодавця _____ТОВ «ЕлІКОрМ»_
(для юридичної особи: найменування

Мукачівська Районна Державна Адміністрація Закарпатської області
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

ЄДРПОУ 36732108,КВЄД 10.91 Виробництво готових кормів для 
тварин,що утримуються на фермах_

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

___ Мигляс Юрій Володимирович____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

(03131)23207 ,ЕЬІКОКМ@иКК/МЕТ__________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Ракошино, вул. Заводська, 25
місце адреса) вклсонання робіт підвищоної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосозіно відшкодування
наслідків можливої шкоди _____________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк д_ї страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, _ Мигляс Юрій Володимирович _,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) 
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: В и р О б НИЦТВО ГОТОВИХ КОрмІВ Д Л Я  ТВарИН,ЩО
(найменування виду робіт

утримуються на фермах ________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.



млин ТбО
устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, нснер партії,

__ 2009 р.__________Франція ___________
дата виготовлення, країна походження, я к і з;::<с:-:у:'Гть

та/або експлуатуються (застосовуються) без

______________1 (одне)робоче місце_______
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому ч;іслі г;:х.

на яких існує підвхцєний схзг.к виникнення травм, будівель

і споруд ( примії-ень : , ь;;робничих об'єктів

^цех приготування кормів___
(цехів, дільниць, струкгурни.х підрозділів)

Інші В І Д О М О С Т І  Мигляс Юрій Володимирович - директор ТОВ»Елікорм»^
(прізвище, І’.:'я та по батькові осіб, 

відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 

охорони праці та прош4слової безпеки, наявність служби

__Інструкції розроблені та затверджені___
схорсгі:: ст^укі__>:, інтор^:ації лрс г.розедення

_Посадові особи та робітники пройшли навчання в 
спеціалізованих навчальних центрах з питань 0П._

навчання та інструктажу з г.хтань охорону, г.раці,

^Робітники забезпечені засобами індивідуального захисту_
експлуатаційної документації, засобів індив_дуального захист/.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази.

■унавчально-методичного забезпечення)

Ю. В.Мигляс
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

___  2 0̂  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання j.' територіальному органі Держгірпромнагляду
AÂ ' __ 20,і> р. N :і£___ .
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