
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 :

Філія ’’Пасажирська компанія” ПАТ ’’Укрзалізниця”.
01032, м, Київ, вул. Симона Петлюри, 21-а .
ЄДРПОУ 41022900, ІПК 400758126555,
КВЕД -  49.10- Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення. 
Тел.: (044) 465-72-74.

Прізвище, ім 'я та по — батькові керівника підприємства:
Мулявка Олександр Гнатович,

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 
тел.: (0362) 42-33-08, факс: (0362) 26-95-10.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки): 

У країну33013, м. Рівне, пл. привокзальна, 1 Виробничий підрозділ 
Вокзал станції Рівне філії Пасажирська компанія’5 ПАТ ’’Укрзалізниця”. 

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

ТзДВ «Нафтагазстрах» - безстроково,

Я, Савалюк Сергій 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, устатковання підвищеної 
небезпеки:
- 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- 2 робочих місця.

Інші відомості:
- Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці -  начальник вокзалу станції Рівне Мулявка Олександр Гнатович, 
заступник начальника вокзалу Луцик Тетяна Іванівна.

Вищевказані відповідальні особи пройшли відповідні навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці за у частю представника Держпраці.



Згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці» та вимог 
нормативно -  правових актів до нього, наказом начальника вокзалу № 52 від 
20.04.2005 функції служби охорони праці, покладено на інженера з охорони 
праці Дутчак Тетяну Андріївну, яка пройшла навчання і перевірку знань 
законодавчих та інших нормативно -  правових актів з охорони праці, у тому 
числі: електро -  та пожежної безпеки, гігієни праці, безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, об’єктів котлонагляду, 
газового господарства, посудин, що працюють під тиском, надання першої 
медичної допомоги потерпілим, галузевих нормативних актів з охорони праці, 
що діють на залізничному транспорті, локалізації та ліквідації аварій та 
катастроф, правил перевезення небезпечних вантажів в ’’Галузевому навчально- 
методичному центрі охорони праці Львівської залізниці” протокол від 
18.08.2016 № 15.

Керівник служби охорони праці підпорядкований начальнику вокзалу.
У виробничому підрозділі ’’Вокзал станції Рівне” діє:

- Система управління охороною праці, затверджена наказом 
від 02.12.2011 №1349/Н;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці, затверджено наказом від 17.11.2008 №825/Н
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці ДНАОП 0.00-4.15-98, 
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9;
- Видача безплатного спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту проводяться у відповідності до Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захиту працівникам залізничного транспорту України НПАОП 5.1.11-3.01-04;
- На підприємстві 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 на підприємстві, 
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, Журнали 
обліку та зберігання засобів захисту.
- На підприємстві наказом від 23Л 0.2017 115 створено комісію по перевірці
знань працівників з питань охорони праці. Голова комісії - начальник вокзалу 
Мулявка ОТ. (протокол від 03.03.2016 № 4, посвідчення № 04-11), заступник 
голови комісії: заступник начал ьника вокзалу Луцик ТІ. (протокол від
02.04.2015 № 7, посвідчення № 07-05). Члени комісії: провідний інженер з 
охорони праці Дутчак Т.А. (протокол від 18.08.2016 № 15 посвідчення № 15-15), 
голова профкому, старший інспеткор з кадрів Головницька Н.О. (протокол від
18.08.2016 № 15, посвідчення № 15-16), які пройшли навчання і перевірку знань 
У Галузевому навчально-методичному центрі охорони праці Львівської 
залізниці”.
- Наказом начальника вокзалу 31.10.2017 № 132 ’’Про призначення осіб, 
відповідальних за видачу наряд-допусків на виконання робіт підвищеної 
небезпеки ’, визначені відповідальні особи за видачу наряд - допусків та 
порядок проведення робіт підвищеної небезпеки за наряд-допуском.



- Наказом начальника вокзалу від 28.12.2016 № 155 ’’Про порядок проведення 
медичних оглядів працівників вокзалу у 2017 році” визначено порядок та 
терміни проходження медичних оглядів працівниками вокзалу у 2017 році.
- Працівники вокзалу забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту згідно з НПАОП 5.1.11-3.01-04
Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 

засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України” 
в повному обсязі.
- Працівники, а саме, слюсар-електрик та маляр, які залучаються до виконаня 
робіт на висоті, пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці 
(протокол № 4 від 22.08.2017)
- Працівники, які залучаються до виконаня робіт на висоті, виконують роботу 
відповідно до висновків медичного огляду (відмітки в посвідченнях про 
перевірку знань) та заоезпечею засобами індивідуального захисту згідно з 
встановленими нормами.
- Для виконання робіт на висоті, на вокзалі розроблено "Інструкцію з охорони 
праці № .з 1 піл час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів", яка затверджена наказом № 1 4  від 05.01.2016.
- Кабінет охорони праці та технічного навчання забезпечений стендами з 
наочною агітацією, нормативно -  правовою документацією з охорони праці в 
достатній кількості.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 №

Управління Держпраці у Рівненській області}
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