ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації:
Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця», 03680, м. Київ,
вул. Тверська, 5
Код платника податків: 4007581266555
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРІІОУ: 40075815
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 49.20
Прізвище, ім’я та по-батькові керівника виробничого підрозділу
„Сарненська дистанція колії"’ Регіональної філії «Львівська залізниця» - Царук
Олександр Петрович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: (03655) 7-22-30,
(03655) 7-22-34
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки Україна, 34500, м. Сарни, вул. Київська, 34 А.
Інформація і про
наявність
договору
страхування
цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди: - ;
«х.:,
'
Я, Царук Олександр Петрович, 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:
Виконання робіт на ковальсько-пресовому устаткуванні
молоті пневматичному ковальському
МВ-412, 1963 року
виготовлення.‘
Інші відомості:
У дистанції колії створено службу охорони; праці. Функції служби
охорони праці, згідно наказу по дистанції колії від 02.07,2014 №175,
покладено на інженера з охорони праці Щимко Анну, яка пройшла
навчання та перевірку знань в комісії Галузевого навчально-методичного
центру охорони праці Державного територіально-галузевого об’єднання
„Львівська залізниця” Закону України „Про охорону праці” та нормативноправових актів,до нього, „Правил безпечної роботи з інструментом та
пристроями”, протокол від протокол від 02.04.2015 № 6
У виробничому підрозділі „Сарненська дистанція колії” розроблено,
затверджено та введено в дію:
- згідно цакаву від 02.07,2014 .Щ 76 „Положення про службу охорони
праці”;,
У виробничому .підрозділі «Сарненська дистанція колії»
розроблено інструкції з охорони праці та їх перелік.

По дистанції колії ведуться: Журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці, Журнал реєстрації інструкцій з
охорони праці по дистанції колії, Журнал обліку видачі інструкцій з
охорони праці по дистанції колії, Журнали обліку та зберігання засобів
захисту.
По дистанції колії наказом від 10.01.2016 № 10 створено постійно
діючу комісію по перевірці знань'з питань охорони праці. Голова комісії начальник дистанції колії Царук О.П. (протокол від 11.08.16 № 28). Члени
комісії: головний інженер дистанції колії Шевчик В.П. (протокол від
11.09.14 № 25), інженер з охорони праці дистанції колії Шимко А.М.
(протокол від 02.04.2015 № 6), голова профкому дистанції колії Качинська
Ж.Ю. (протокол від 07.04.16 № 8), які пройшли навчання і перевірку знань
в Галузевому навчально-методичному центрі охорони праці ДТГО
„Львівська залізниця”.
Коваль пройшов навчання в навчальному центрі ВАТ «Сарненський
завод металоконструкцій» (ліцензія серія АБ №395721), посвідчення №400
від 15.08.2008. Щорічно проводиться навчання і перевірка знань Закону
України „Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього,
„Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями”, інструкцій з
охорони праці для коваля при ручному куванні та роботі на пневматичному
молоті МВ-412.
^
На ковальсько-пресовому устаткуванні, а саме молот пневматичний
ковальський МВ-412 є в наявності нормативно правові акти в повному обсязі
(паспорт,- інструкція з експлуатації і т. д.).
Працівники дистанції колії проходять попередні та періодичні медичні
огляди згідно розробленого та затвердженого начальником дистанції графіку.
Працівники дистанції колії забезпечені засобами захисту в достатній
кількості.
Виробничий підрозділ „Сарненська дистанція колії” РФ „Львівська
залізниця” має кабіінет охорони праці, який оснащений актами законодавства та
міжгалузевими т а , галузевими нормативними актами про охорону праці,
методичною та довідковою літературою, навчальними програмами,
підручниками, навчальними та наочними посібниками ( плакати, стенди, кінота відеофільми).

