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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам ііЗ
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

«•«А
Відомості про роботодавця: .22

103680, м.Київ-150, вул. Тверська, 5, ПАТ «Укрзалізниця» «*
79000 м. Львів, вул. Гоголя 1, Регіональна філія «Львівська залізниця,

45008 м. Ковель, вул. Ветеранів 4,
ВП «Експлуатаційне вагонне депо Ковель». ££

Зареєстроване виконавчим комітетом Ковельської міської ради Волинської області С*
(місце державної реєстрації юридичної особи) * • ' З

40081195/023 І
........... ........ ...................... *»■

(код платника податків згідно ЄДРПОУ) *
49.20 вантажний залізничний транспорт

(код виду діяльності згідно з КВЕД) ,’2
Рибак Володимир Анатолійович -*2
(прізвище, ім’я, по батькові керівника) ; ^

Тел./факс (03352) 5-94-54, ел.пошта: lvchde8op@ln.raiIway.Iviv.ua ;;2Ї
(номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти) ^

<***
Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Промислова,29

_____ Рівненська обл., Сарненський р-н, м.Сарни, Привокзальна,4__________-
Рівненська обл., Рівненський р-н, Городоцька сільрада, *5

___________________ с.Городок, вул.Привокзальна,5а______________________  £
__________ Рівненська обл., м.Рівне, Привокзальна площа,7а_______________  £

Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м.Здолбунів, вул,Гончара,7________ *
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, Здовбицька сільрада,

_______ _______________ с.Здовбиця, вул.Острів 1____________________________ 12
Рівненська обл., Здолбунівський р-н, м.Здолбунів, Міцкевича, 1________  "•

(місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки)
««ф

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків ;;2ї
МОЖЛИВОЇ ШКОДИ — договір відсутній. !'35

з
Я, Рибак Володимир Анатолійович, цією декларацією підтверджую 

відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт . п% 
підвищеної небезпеки: 2

"*і.*
1. 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 12£
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та 12
будівельних підйомників. «2



Ці роботи проводяться на 7 робочих місцях 188 працівниками, з них на
усіх робочих місцях (188 працівників) існує підвищений ризик *
виникнення травм, а саме: т*

-  20 працівників ГТПВ Клесів, за адресою Рівненська обл., Сарненський р-
н, смт Клесів, вул. Промислова,29 -13

-  36 працівників ПТО Сарни, за адресою Рівненська обл., Сарненський р-
н, м.Сарни, Привокзальна,4 ;:£*

-  8 працівників ПТП Обарів, за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н,
Городоцька сільрада, с.Городок, вул.Привокзальна,5а

-  15 працівників ПТО Рівне, за адресою Рівненська обл., м.Рівне, - jjg
Привокзальна площа,7а ГЗ

-  42 працівників ПТО Здолбунів Рівненський парк Рівненська обл., «*
Здолбунівський р-н, м.Здолбунів, вул,Гончара,7

-  50 працівників ПТО Здолбунів Південний парк, за адресою Рівненська ;;J
обл., Здолбунівський р-н, Здовбицька сільрада, с.Здовбиця, вул.Острів 1

-  17 працівників ТОзВ Здолбунів, Рівненська обл., Здолбунівський р-н, 
м.Здолбунів, Міцкевича, 1

1.1. У ВП «Експлуатаційне вагонне депо Ковель», розроблено, 
затверджено та введено в дію наказ від 18.10.2017 № 310 „Про організацію 
виконання робіт на висоті”.
1.2. Розроблено і затверджено: • З

-  «Перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками»; . «м»
-  додатками до наказу затверджені «Список працівників, які мають 

право виконувати роботи на висоті»;
-  «Список працівників, які мають право бути відповідальними £

• • •особами при виконанні робіт на висоті». *
1.3. Усі працівники, внесені до списків, пройшли навчання і перевірку 
знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів 
до нього, «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
1.4. Протоколи перевірки знань:

-  від 14.02.2017 № 154;
-  від 20.02.2017 №№ 158,159,160;
-  від 21.02.2017 №№ 162,163;
-  від 22.02.2017 №№ 165,166,167;
-  від 23.02.2017 №№169,170; «З
-  від 14.03.2017 №№181, 182, 183, 184, 185.

'  J  7 7 і ' і-гЦ.

1.5. Розроблені, затверджені та введені в дію наступні інструкції з "*
охорони праці:

-  №55 «Під час роботи на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів» наказ начальника депо від 22.02.2016 
№129;

-  №56 «По користуванню приставними та розсувними драбинами,
стрем'янками» наказ начальника депо від 22.02.2016 №129- *2

-  №59 «При застосуванні риштувань» наказ начальника депо від 23

її#
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22.02.2016 №129.
1.6. Працівники,- які здійснюють експлуатацію устаткування 
підвищеної небезпеки: пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці в навчальних закладах, а повторну перевірку знань -  в 
комісії підприємства (протоколи та посвідчення наявні).
1.7. Працівники, які виконують дані роботи, забезпечені спеціальним 
одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (картки 
обліку видачі спецодягу наявні); забезпечені інструкціями з охорони 
праці.
На інвентарі знаходиться 15 запобіжних поясів, які пройшли 
випробування у встановлені терміни та зберігаються належним чином у 
встановлених місцях.
1.8. Працівники підприємства пройшли періодичний медичний огляд
та не мають протипоказань до даних робіт, акти періодичного медичного ■ 
огляду працівників зберігаються у відділі кадрів підприємства. 1 **

2. Інші відомості: 1*
2.1. Робота з охорони праці організована згідно із Системою
управління охороною праці на Львівській залізниці, затвердженою 
наказом від 02.12.2011 №1349/Н. «*
Згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» та вимог ;'2
нормативно-правових актів з охорони праці на підприємстві наказом № 46
від 01.04.2013 створено службу з охорони праці у складі інженерів з 
охорони праці Бістаєвої Вікторії Борисівни (керівник служби охорони 
праці) та Лукашика Олександра Вікторовича, які пройшли навчання і 
перевірку знань у Галузевому навчально-методичному центрі охорони 135
праці «Львівської залізниці» 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 2
працюють під тиском, надання першої медичної допомоги потерпілим, • ‘5  
галузевих нормативних актів з охорони праці, що діють на залізничному 
транспорті, локалізації та ліквідації аварій та катастроф, правил 
перевезення небезпечних вантажів, роботи на висоті та отримали 
посвідчення:
-  Бістаєва В.Б . -  05.08.2016 протокол №14, посвідчення №14-03;
— Лукашик О.В.— 30.07.2015 протокол №15, посвідчення №15-09.

2.2. Робота з охорони праці організована згідно із Системою
управління охороною праці на Львівській залізниці, затвердженою !££
наказом від 02.12.2011 № 1349/Н. ГЗ
2.3. У ВП «Експлуатаційне вагонне депо Ковель», розроблено, 
затверджено та введено в дію:

-згідно наказу від 26.04.2017 № 172 «Положення про службу 
охорони праці»;

- затверджено інструкції з охорони праці наказ №129 від 22.02.2016; ‘
- 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, .'З



- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві,
- Журнали обліку робіт, що виконуються за нарядами і

розпорядженнями,
- Журнали обліку та зберігання засобів індивідуального захисту,
- Журнали обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та 

пристроїв.
В журналах відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та 
промислової безпеки є відповідні записи.
2.4. На підприємстві наказом від 16.01.2017 №34 створено комісії по 
перевірці знань працівників питань охорони праці.
Для перевірки знань у спеціалістів і посадових осіб депо:
Голова комісії: -  начальник депо Рибак В.А. (посвідчення №24-

11 від 24.12.15)
-  головний інженер Пустовий В.М. (посвідчення 

№18-03 від 10.11.15)
-  інженер з охорони праці Бістаєва В.Б. 

(посвідчення №14-03 від 05.08.2016)
-  інженер з охорони праці Лукашик О.В. 

(посвідчення №15-09 від 30.07.2015)
-  головний механік Тетерук О.М. (посвідчення* 

№23-30 від 10.12.2015)
-  голова профспілкового комітету Мартинюк О.В. 

(посвідчення №14-01 від 05.08.2016)
Для перевірки знань іншого персоналу у складі:
Голова комісії:

Заступник голови: 

Члени комісії:

Заступник голови:

Члени комісії:

з

-  головний інженер Пустовий В.М. (посвідчення 
№18-03 від 10.11.15)

-  начальник виробничо-технічного відділу
Мончук Я.П. (посвідчення № 07-03 від
21.04.2017)

-  заступник начальника Грабовець А.Є.
(посвідчення № 21-04 від 09.06.2015)

-  заступник начальника Бейда В.П. (посвідчення 
№ 10-24 від 09.06.2016)

-  інженер з охорони праці Бістаєва В.Б.
(посвідчення №14-03 від 05.08.2016)

-  інженер з охорони праці Лукашик О.В.
(посвідчення №15-09 від 30.07.2015)

-  майстер ремонтного електро-механічного цеху 
Чирук Г.С. (посвідчення №14-02 від 05.08.2016)

-  головний механік Тетерук О.М. (посвідчення 
№23-30 від 10.12.2015)

-  юрисконсульт Бородчук О.В. (посвідчення №21- 
35 від 10.11.2016)

-  голова профспілкового комітету Мартинюк О.В. 
(посвідчення №14-01 від 05.08.2016)

2.5. Наказами по депо призначені посадові особи, які забезпечують 
вирішення конкретних питань безпечного виконання робіт та охорони
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праці. Працівники, які здійснюють експлуатацію устаткування підвищеної 
небезпеки: пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в 
навчальних закладах, а повторну перевірку знань -  в комісії підприємства 
(протоколи та посвідчення наявні); забезпечені спеціальним одягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (картки обліку 
видачі спецодягу наявні); забезпечені інструкціями з охорони праці>
2.6. Підприємство забезпечене законодавчими, нормативно- 
правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними, 
нормативно-технічними документами для здійснення експлуатації машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2.7.
Кабінет охорони лраці оснащений нормативними документами, 
плакатами, стендами, макетами верстатів, комп’ютером, принтером, 

к ОУІ^програвачем

В.А. Рибак

•  2 2 Площа кабінету охорони праці складає 29 м . площа класу 65,5м .

упра

20 У /р .
єстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в 

ржпраці у Рівненській області 
2 0 ^ р .  N .

і У правління Держпраці у Рівненській області І

ЗАРЕЄСТРОВАНО *
І З а Л Ь ^ ^ в і д , 0>і
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