
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Публічне акціонерне товариство «У країнська залізниця» 

вул. Тверська, 5, м. Київ, 03150 код ЕДРПОУ 40075815, в,о. голови 
правління Кравцов Євген Павлович, (+38044) 4685-00-00, e-mail: 
uz@uz.gov.ua

Виробничий структурний. підрозділ «Рівненська дистанція 
електропостачання» регіональної філії «Львівська залізниця» публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця», що розташована за 
адресою: 33000, м. Рівне, вул. Ніла Хасевича, 4, код ЄДРГІОУ 40081195

начальник -  Коцюбинський Сергій Євгенович, що діє на підставі 
довіреності від імені, публічного акціонерного товариства «Українська 
залізниця» № НМТ 927267 від 01 листопада 2017 року, зареєстрованою у 
реєстрі під № 9908, видана приватним нотаріусом Дячуком O.A.,

телефон 0362-42-22-14,

електронна пошта: ech3@railwayJviv.ua

Місце експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:
Ремонтно-ревізійна дільниця Здолбунів (Рівненська обл., м. Здолбунів, вул.
О. Гончара, 1)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди Публічне Акціонерне Товариство «Національна Акціонерна

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

Страхова Компанія «Оранта» (HACK «Оранта») 31.03.2.018р., № 1250826
від 28.02.2018 р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

( дата проведення аудиту )

Я, Коцюбинський Сергій Євгенович, 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. Технологічні транспортні засоби 
Автонавантажувач 40814, 1990 р.в., заводський №33308, виробник Україна
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,
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місде знаходження: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. О. Гончара, 1 -
дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

1 робоче місце.
робочих МІСЦІ., в тому числі тих, на яких ;снус підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих 
об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів

Інші відомості:
Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки Коцюбинський Сергій Євгенович -  начальник 
виробничого структурного підрозділу «Рівненська дистанція 
електропостачання» регіональної філії «Львівська залізниця» публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця».

Відповідальною особою за електрогосподарство є заступник 
начальника виробничого структурного підрозділу «Рівненська дистанція 
електропостачання» регіональної філії «Львівська залізниця» публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця» Ісаєв Сергій Федорович.

Наказом від 22.02.2016 р. №88 на підприємстві створено службу 
охорони праці у складі двох інженерів з охорони праці у складі:

- Ніколайчук Ірина Василівна (керівник служби)
- Кухарчук Анжела Павлівна.
На спеціалістів з охорони праці служби розроблено посадові 

інструкції. Робота служби охорони праці здійснюється в повному обсязі 
відповідно до річного та місячних планів робіт, які затверджуються 
начальником дистанції.

На підприємстві діють: «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.; Система управління охороною праці в ДТГО «Львівська 
залізниця», затвердженої наказом від 02.12.2011 р. № 1349/Н.; «Положення 
про службу охорони праці ВП «Рівненська дистанція електропостачання», 
яке затверджене наказом начальника дистанції від 12.07.2016 р. №427.

На підприємстві наказом начальника затведжено перелік інструкцій з 
охорони праці, що діють у ВП «Рівненська дистанція електропостачання». 
Ведуться журнали реєстрації інструкцій з охорони праці, журнали обліку 
видачі інструкцій з охорони праці.

Працівники дистанції електропостачання пройшли навчання, перевірку 
знань в дистанції електропостачання та перевірку знань в постійно діючій 
комісії дистанції для перевірки знань з питань охорони праці. Голова та 
члени комісії пройшли навчання та перевірку знань у Львівському 
навчально-медотологічному відділі Навчально-методологічного центру 
охорони праці та промислової безпеки ЦБТ ПАТ «Укрзалізниця». Голова 
комісії: начальник дистанції Коцюбинський С.Є. (посвідчення №19-29 від 
29.10.2015 р,), заступники голови: заступник начальника Ісаєв С.Ф. 
(посвідчення №19-07 від 29.10.2015 р.)5 заступник начальника Рябченко М.М. 
(посвідчення №23-15 від 29.09.2016 р.), члени комісії: інженер з охорони



праці Ніколайчук І„В. (посвідчення №01-19 від 04.02.2016 р.), інженер з

голова профкому Криштодайтис М.В. (посвідчення .N»07-05 від 21.04.2017 р.)
З працівниками підприємства проводяться вступний, первинний, 

позаплановий, цільовий та повторний інструктажі з питань охорони праці.
Працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи проходять 

в підрозділі навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Після 
проведення первинного інструктажу та первинної перевірки знань до початку 
самостійної роботи працівники проходять стажування на робочому місці.

Розроблені і затверджені переліки питань для перевірки знань з питань 
охорони праці по всіх професіях на основі яких складені екзаменаційні 
білети, тести.

Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, попередженню випадків виробничого травматизму, 
професійних захворювань та аварій виробничого підрозділу «Рівненська 
дистанція електропостачання» на 2018 рік розроблені та затверджені 
встановленим порядком. Розгляд виконання заходів проводиться 
щоквартально на нараді при начальнику дистанції електропостачання.

Всі структурні підрозділи дистанції забезпечені необхідною 
нормативно-правовою документацією з питань охорони праці.

Експлуатаційна документація та матеріально-технічна база в дистанції 
є в наявності. Виконуються організаційні і технічні заходи із забезпечення 
безпеки праці працівників. Працівники підприємства забезпечуються 
необхідними засобами індивідуального захисту, а також спецвзуттям, 
спецодягом та миючими засобами. Працівники не допускаються до роботи 
без проходження попередніх і періодичних медичних оглядів у встановлені 
терміни.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в

охорони праці Кухарчук А.П. (посвідчення №18-05 від 29.09.2016 р.),

Коцюбинський. С.Є.. 
(ініціали та прізвище)

управлінні Держпраці у Рівненській області «___»
№


