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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
Відомості про роботодавця:

Рахівське комунальне підприємст во « Р ахівт ет о»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

Закарпатська область м.Рахів . вул. Шевченка 43 
місце її державної реєстрації,

код ЄДРПОУ 36428735, КВЕД: 36.00 37.00.___________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Веклюк Василь Васильович 
прізвище, ім’я та по батькові керівника;

д;ія фізнчноТ особи —  підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,

серія і номер іиспорта. ким і коли виданий,

місце прожидання,

номер облікової карім І платника податків (не ш ж ічат сн  фізичними особами, які через свої релігійні Пфекоиання

відмовляютіся віл прийняття рсі сіраційного номера облікової картки «латника податків га ловідоми-'Ш про цс відіюпідний орсаи
державної лодаткової сл '̂жйи і мають відмітку в паспорті);

те.'і. Ґ067) 67057723 Е-таіІ: raktiivteDlo@meta.ua _______________
номер те;)ефону, телефа'ху, адреса електронної пошти;

місце (адреса) виконання робіт підьн:йєноі лебсігіеки iii/aQo експлуатації (застосупіїння) макікії, 
механізмів, уста)(ов;шня підвищеної небе-лгски)

Інформація про наявність договору страхування и^ивтьної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків мозісливої шкоди

(нанменуваняя страхової компанії, 

строк дії страчоаот полісу, ilo^^ep і дата How т д а ч і)

Я, Веклюк Василь Васильович ,
(прі.'іішше, ім'я га по батько«) ксрініїика ігітиіічіюї особи або фізичної особи —  підирисмця)

ЦІЄЮ декларацією ітідтцердхс}'ю відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вшогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт пілвищено'і* небезпеки та/або 
експлуагації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

експлуатація і ремонт водозабірних споруд, робота па висоті понад 1,3 метра, земельні роботи на 
глибині понад 2,0 метри роботи в траншеях, колодязях та котлованах ,

(найменування виду робіт підвищеної небе:іпеки та/або машин, механізмів, устаткування

Ш лькість робочих місиь. в то.иу числі па якш  існує підвищений ризик виїшюіенни травм:
1 робочих місць, з них на З існує підвищений ризик виникнення травм 
Кількість будівель і снот-д {пргімінтіь (шрабтошх об’єктів (иехів. дільниць, структутих 
niduajdiiie): адміністративно - технічний корпус, приміщення хлораторної, насосна станція 2 
підйому. 9 свердловин , резервуар чистої поди.

підниіиеної нсбеяіски. 'їх марка, номер ларті'і, дата виготовлення, країна походження, які 
йіікопуюіься гсУябо екс]і.іуаіЛ'?отьс;і Г'^астосовукггіхя^ отриманню віді[овіліюго Л0:ш̂ )ЛУ. кількість 

робочих міі:ць. п ТОМУ числі тих, на яких існ\ t нідвиїїісний пизик виникнстія  іт>авм. будіьель і 
споруп (ііпнміиіснь). виробничих o6 ’t:Ki LB (ііемш. ділміинь. струк~і\пних підро шілів)

mailto:raktiivteDlo@meta.ua


Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства .і питань 
охорони праиі та промислової безпеки:

На ТОВ « Товариство» наказами по підприємству призначені:
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, 
начальник КП « Рахівтешю» Веклюк В.В. 

за безпечне виконання робіт по дільницям, а саме:
- відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію 

елекрогосподарства головний інженер Рачинський 3. В.
наказ № 16 від 15.04. 2010р,
відповідальний за організацію робіт по забезпеченню безпечного проведення 

газонебезпечних робіт ,наказ №6а від 22.02.2013р.
- відповідальний за технічний стан обладнання : 
майстри Батрин І. Ф. та Зінич О.П.

Наявність служби охорони праиі: На підприємстві наказом № 36 від 28. 08.2011 року
призначений на посаду інспектора з ОП Батрин 1.Ф,

Інші відомості:

Інформація про інструкції з  017: На підприємстві розроблені та затверджені
охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення; 
наказ № 15 - заг. від 15,03. 2018р.

інструкції з

Іпформаиія про проведения навчання та інопруктаоїсів з питань охорони праиі:

На підприємстві № 03 від 15.01.2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань, з 
питань охорони праці. Члени комісії пройїішп навчання та перевірку знань відповідних Правил 
по охороні праці, електробезпеці, надання-нераюї медичної допомоги, та мають посвідчення про 
перевірку знань.

№ Прізвище та імя 
п\п по батькові

Посада

Веклюк Василь начальник 
Васильович

2 Рачинський Головний
Зіновій Інженер
Володимирович

З Бз'грин Іван 
Федорович

манстер

Зінич Олена 
Петрівна

майстер

№ посвідчення, дата № посвідчення, дата Місце
авчання з охорони авчання з охорони іроведення
раці праці,електробезпека, 

ПТЕЕ сп, ПБЕЕ сп
(авчання

№ 17/359 НМЦ «Охорона
Від 15.09.2017р. іпраці»

ПП BiHHiv. 
Л.Я.

17/360 № 10350 НМЦ «О.чорона
Від 15.09.2017 р. від 31.08.2011 іп р ац і»

Протокол №1 11) 1 Віннічук
від 04,06.18 

IV
Л.Я.

№ 17/362 №10342 НМЦ «О.чорона
Від 15.09.2017р. від 31,08.2011 (П раці»

Протокол №1 ГІГ! Віинічук
від 04.06. і 8 /І.Я.

№ 17/361 НМЦ «Охорона
Від 13,09,2017р. шраці»

ПН Віннічук 
ЛЯ.



На підприємстві наказом № 03 від 15.01.2018 року затверджено та введено у дію положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені 
програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові 
білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці, наказом № 6 від 04, 02. 2019 року, 
затверджено план - фафік, згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань 
охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог 
чинного законодавства

Експлуаташйна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація 
на устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім 
дільницям;

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзутгям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності 
до чинних нормативних актів;

Иопмативно-правова. матеріально-технічна база, навчачьно-методичие забетеченчя:
На підприємстві існує необхідн^июрмативію-правова, матеріально-технічна база та пасчально-

/  ' методичне забезпечення.
Матеріально- техніч^-^аза відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки.

II
' J

Веклюк В.В.
(ініціали та прізвищ«)

Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб’єктів господарювання у  
територіальному органі Дєржпраці р>
Ло 3 .0̂ ______ .

Примітка. Фізична особа — підприємець проставляє печатку в разі ії наявності.


