
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

1 Найменування -
юридичної особи

2 Місце державної -
реєстрації юридичної 
особи

3 Код платника податків 
згідно з ЄДРПОУ -  
юридичної особи

4 Код виду діяльності -
згідно з КВЕД

5 Прізвище, ім’я та по -
батькові керівника

6 Номер телефону -
7 Номер телефаксу -
8 Адреса електронної -

пошти
9 Місце (адреса) виконання -

робіт підвищеної
небезпеки та/або
експлуатація 
(застосування) машин, 
механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 
працівники застраховані у Фонді соціального страхування від нещасних випадків 
на виробництві___________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я,________ Мельник Володимир Володимирович_____________________ .
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

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:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра згідно додатку 6
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
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виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість

mailto:psh_Pivne@ukr.net


небезпеки, затв. постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (в редакції поста-
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

нови КМУ від 07.02.2018 № 48) -  22 робочих місця
споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

2. Роботи верхолазні згідно додатку 6 Порядку видачі дозволів на________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затв. постановою
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість

КМУ від 26.10.2011 № 1107 (в редакції поста нови КМУ від 07.02.2018 № 48) -
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

7 робочих М ІС Ц Ь

3. Зберігання балонів з стисненим (киснем), зрідженим (пропан-бутан) газом
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

згідно додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

небезпеки та на експлуа тацію (застосування) машин, механізмів, ________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість

устатковання підвищеної небезпеки, затв. постановою КМУ від 26.10.2011
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

№ 1107 (в редакції постанови КМУ від 07.02.2018 № 48) -  3 робочих місця
споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

4. Зварювальні роботи згідно додатку 6 Порядку видачі дозволів на ви-
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

конання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) ма-
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

шин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затв. постановою
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість

КМУ від 26.10.2011 №1107 (в редакції постанови КМУ від 07.02.2018 №48) -
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

З робочих М ІСЦЯ

споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

5. Ковальсько-пресове устаткування згідно додатку 7 Порядку видачі доз-
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

волів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (засто-
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

сування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверд.
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість

постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (в редакції постанови КМУ від
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

07.02.2018 № 48) -  1 робоче місце
споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Ковальське обладнання -  молот пневматичний кований 1970р.в., МВ-412, завод 
учебно-пресового оборудования им. Куйбашева, г. Хмельницкий, інвентарний 
№040744019, знаходиться у виробничому приміщенні дистанційної майстерні.
6. Технологічні транспортні засоби згідно додатку 7 Порядку видачі доз-

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

волів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (засто-
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які



сування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверд.
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість

постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (в редакції постанови КМУ від
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

07.02.2018 № 48) - 1 ОДИН И Ц Я

споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Екскаватор -- заводський № 00298, двигун № 5В4048. рік випуску 1985, державний 
№ 00357РА, свідоцтво про реєстрацію АБ № 363796, СРСР.

Інші відомості

Згідно вимог розділу III, ст. 13 Закону України «Про охорону праці» 
відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки у виробничому підрозділі «Рівненська дистанція колії» 
регіональної філії «Львівська залізниця» Публічного Акціонерного Товариства 
«Українські залізниці» (далі -  Рівненська дистанція колії) є начальник Рівненської 
дистанції колії Мельник Володимир Володимирович.

В дистанції колії створено службу охорони праці. Функції служби охорони 
праці, згідно наказу по підприємству від 05.02.2018р. №37 покладено на інженера з 
охорони праці Омельчук Катерину Юріівну, яка пройшла навчання та перевірку 
знань в комісії "Галузевого навчально-методичного центру охорони 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, об’єктів котлонагляду, 
посудин що працюють під тиском, правил безпеки газового господарства, надання 
першої медичної допомоги потерпілим, локалізації та ліквідації аварій та 
катастроф, правил перевезення небезпечних вантажів, роботи на висоті, правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, галузевих 
нормативних актів з охорони праці, що діють на залізничному транспорті 
(протокол від 09.06.2016, № 10).

Робота з питань охорони праці у виробничому підрозділі «Рівненська 
дистанція колії» проводиться у відповідності до вимог Системи управління 
охороною праці в ДТГО «Львівська залізниця», затвердженої наказом від 
02.12.2011 р.№  1349/Н.

В Рівненській дистанції колії розроблена 81 інструкція з охорони праці за 
професіями та за видами робіт. Ведуться журнали реєстрації розроблених та 
обліку виданих інструкцій. Інструкції з охорони праці за професіями та за видами 
робіт, розроблені безпосередніми керівниками робіт.

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та журнал обліку видачі 
інструкцій з охорони праці в дистанції ведеться згідно додатку №6 та №7 
“Положення про розробку інструкцій з охорони праці” НПАОП 0.00-4.15-98.

На підприємстві наказом від 21.12.2017р. № 298 створено постійно діючу 
комісію по перевірці знань з питань охорони праці. Голова комісії -  начальник 
підприємства Мельник В.В. (протокол від 24.12.2015р. № 24), заступник голови 
комісії -  головний інженер Коваленко О.П. (протокол від 20.08.2015р. № 16). 
Члени комісії: інженер з охорони праці Омельчук К.Ю. (протокол від 09.06.2016р. 
№ 10), заступник начальника по штучним спорудам Лахтін A.B. (протокол від 
27.10.2016р., № 20), голова профкому Ушлов О.М. (протокол від 02.04.2015р. № 
6), які пройшли навчання і перевірку знань в "Галузевому навчально-методичному



центрі охорони праці Львівської залізниці".
У відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення 

навчання та перевірки знань формуються плани-графіки проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці. Розроблені і затверджені переліки питань 
для перевірки знань по професіям та екзаменаційні білети.

Організація навчання та інструктажів з питань охорони праці працівникам 
під час прийняття на роботу і в процесі роботи проводиться, згідно вимог НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці працівників ДТГО «Львівська залізниця»», 
яке затверджене наказом начальника залізниці від 17.11.2008 року № 825/Н, з 
відповідними записами в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

На підприємстві ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці, Журнали обліку робіт, що виконуються за нарядами і 
розпорядженнями, Журнали обліку та зберігання засобів захисту.

Працівники дистанції проходять попередні та періодичні медичні огляди 
згідно розробленого та затвердженого начальником дистанції графіку.

Працівники забезпечені засобами захисту згідно з нормами видачі НПАОП 
60.1-3.31-17 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту 
України» та НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
загальних професій різних галузей промисловості», а саме: костюм бавовняний, 
плащ (напівплащ), черевики шкіряні, чоботи гумові, фартух брезентовий, костюм 
брезентовий, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каска захисна, рукавиці 
комбіновані, навушники протишумні. Взимку додатково костюм „Колійник”, 
чоботи утеплені, шапки-вушанки, рукавиці утеплені.

Згідно наказу від 30.10.2017р. № 250 розроблено і затверджено "Перелік 
робіт, які виконуються за наряд-допуском" , та наказу від 30.10.2017р. №249 
"Список працівників, які мають право бути відповідальними особами при 
виконанні робіт на висоті", "Список працівників, які мають право видачі 
наряд-допусків при виконанні робіт на висоті". Усі працівники, які мають право 
видачі наряд-допуски , пройшли навчання і перевірку знань Закону України "Про 
охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, "Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті".

Для забезпечення безпечної роботи працівників виробничого підрозділу 
«Рівненська дистанція колії» під час виконання робіт верхолазних відповідно до 
вимог «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 
0.00-1.15-07) по дистанції виданий наказ від 12.02.2018р. № 42 "Про організацію 
проведення верхолазних робіт" згідно якого відповідальною особою по 
загальному нагляду за дотриманням вимог безпеки та охорони праці при 
виконанні робіт верхолазних призначено заступника начальника дистанції колії по 
штучним спорудам Лахтіна A.B., який пройшов спеціальне навчання з вивчення 
Правил в навчально-методичному центрі „Новатор” м. Київ, та перевірку знань 
Правил і має відповідне посвідчення (посвідчення № 17-12-9/4 від 26.12.2017р.). 
На період відпустки, відрядження, хвороби та інших випадках відсутності 
відповідальної особи по загальному нагляду за дотриманням вимог безпеки та



охорони праці при виконанні робіт верхолазних, виконання обов’язків в кожному 
окремому випадку наказом по дистанції покладається на працівників дистанції 
котрі пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з вивчення Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07).

Згідно наказу начальника дистанції від 12.02.2018р. № 44 "Про призначення 
відповідальних осіб за справний стан, безпечну дію посудин, що працюють під 
тиском та по нагляду за технічним станом, експлуатацією посудин, що працюють 
під тиском" відповідальною особою по нагляду за технічним станом та безпечною 
експлуатацією посудин, що працюють під тиском (кисневі балони, балони 
„пропан-бутан”) призначено головного інженера Коваленка О.П., котрий пройшов 
спеціальне навчання та перевірку знань з вивчення «Правил безпеки та безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87), 
(посвідчення № 121 від 06.11.2015р.). На період відпустки, відрядження, хвороби 
та інших випадках відсутності відповідальної особи по нагляду за технічним 
станом та безпечною експлуатацією посудин, що працюють під тиском (кисневі 
балони, балони „пропан-бутан”), виконання обов’язків в кожному окремому 
випадку наказом по дистанції покладається на працівників дистанції, котрі 
пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з вивчення «Правил безпеки та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87) 
і мають посвідчення про здачу іспитів.

Відповідальна особа за безпечне виконання робіт на ковальському 
обладнанні -  Білецький І. В., пройшов відповідні навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці (протокол від 13.02.2018р. №62).

Виробничий підрозділ «Рівненська дистанція колії» регіональної філії 
«Львівська залізниця» Публічного Акціонерного Товариства «Українські 
залізниці» має кабінет охорони праці, загальною площею 40 м2, котрий оснащено 
законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці, 
методичною та довідковою літературою.

Робота кабінету охорони праці проводиться у відповідності до розроблених 
річних планів.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці « ___» _____________20___ р. № ________ .

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

Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО


