
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Найменування юридичної
особи
Місце державної реєстрації 
юридичної особи 
Код платника податків згідно з 
ЄДРПОУ юридичної особи 
Код виду діяльності згідно з 
КВЕД
Прізвище, ім’я та по батькові 
керівника 
Номер телефону 
Номер телефаксу 
Адреса електронної пошти 
Місце (адреса) виконання робіт 
підвищеної небезпеки та/або 
експлуатація (застосування)
машин,
устаткування
небезпеки

механізмів,
підвищеної

-  Публічне акціонерне товариство «Українська 
залізниця»

-  03680 , м, Київ , вул. Тверська, буд.5

-  40075815 / 40081195(виробничій підрозділ)

-  49.20. - вантажний залізничний транспорт

-  Кузик Зіновій Миколайович

-  (032)226-22-60.
-  (032)226-22-63
-  Mchrivne@raiiway.lviv.ua
-  Рівненська дільниця виробничого підрозділу

«Львівська механізована дистанція
навантажувально-розвантажувальних робіт»
регіональної філії «Львівська залізниця»: вантаж- 
пуикт станції Рівне, 33001, вул.Біла,26б., м.Рівне; 
вантаж-пункт ст.Здолбунів, 35705,
вул..Незалежності 53а., м.Здолбунів, Рівненська 
обл.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
.______________працівники застраховані згідно чинного законодавства.___________________ ,

(найменування страхової компанії 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
____________________________________не проводився__________________________________

(дата проведення аудиту)

Я ,________ Кузик Зіновій Миколайович_____ __ _________________^
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:
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Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 м. -  16 робочих місць;
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

технологічні транспортні засоби - фронтальний навантажувач ZL-50G,
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

2009 р.в., країна виробник -  Китай; навантажувач фронтальний L -34,1990
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість

р.в., зав. №17849, країна виробник-Польща; автонавантажувач вилочний
робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

DETVAN PPS SV-20, реєстр. № Т- 1092 ЗА, зав. № 1602, 2003 р.в., країна
споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

виробник -  Словаків; автонавантажувач Toyota 628FD30,2007 Р.в., зав. № 
628FD30-12145, країна виробник -  Японія; автонавантажувач Komatsu 
FD25T-16, 200S р.в., зав. № M228-70064Q, країна виробник- Японія

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці у складі чотирьох чоловік від 11 

лютого 2011 року № 87, які пройшли навчання у навчально-методичному центрі охорони 
праці Львівської залізниці Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього: електро- та пожежної безпеки, гігієни праці, надання першої 
домедичної допомоги потерпілим, правил поведінки у разі виявлення аварій, локалізації та 
ліквідації аварій та катастроф.правил перевезення небезпечних вантажів, правил експлуатації 
парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, «Правил безпечної 
роботи з інструментами та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» та на автомобільному транспорті і отримали посвідчення:
- Захарко 1.1. -  посв. №20-22 від 27.10.2016р.
- Карпова С.Г. -  посв. №23-21 від 10.12.2015р.
- Котелко І.М. -  посв. №02-25 від 08.02.2018р.
- Голуб Л.М. -  посв. №14-41 від 05.10.2017р.

У виробничому підрозділі «Львівська механізована дистанція навантажувально- 
розвантажувальних робіт» затверджено і введено в дію:
- згідно наказу № 74 від 01 квітня 2011 року «Положення про службу охорони праці»; 
-наказом від 17.11.2008 року № 825/Н в дистанції навантажувально-розвантажувальних 
робіт діє «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці працівників Державного територіально-галузевого об»єднання «Львівська залізниця»;
- в дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт складено перелік діючих інструкцій з 
охорони праці, ведеться Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, Журнал обліку і 
видачі інструкцій з охорони праці. складається щорічно план перегляду інструкцій, 
наказами №178 від 04.05.2016, №302 від 04.08.2017, №219 від 16.09.2016 введено в дію 
інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт;
- наказом від 06.11.2017 № 435 призначено відповідальних за видачу наряд-допусків, 
розпоряджень при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

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 на 2018 рік 
розроблені та затверджені встановленим порядком. Проводиться щоквартальний розгляд 
заходів, протоколи є в наявності.

Атестація робочих місць проведена у 2017 році. Про результати атестації робочих 
місць за умовами праці в дистанції виданий наказ. Наступна атестації робочих місць за 
умовами праці запланована на 2018 рік.
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У відділі кадрів дистанції виданий наказ про призначення відповідальних за 
проходження медоглядів. Розроблені графіки, які погоджені із СЕС і лікувальними закладами, 
та поіменні списки проходження працівниками дистанції медоглядів. Випадків несвоєчасного 
проходження медоглядів працівниками дистанції станом на поточний час виявлено не було.

У підрозділі ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці, Журнали обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями. Журнали 
обліку та зберігання засобів захисту.

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» та «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.

У підрозділі наказом від 09.02.2018 №72 створено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці. Голова комісії: Заступник начальника дистанції -  Шеменюк Ігор Іванович, 
члени комісії: начальник Рівненської дільниці, фахівець з методів розширення ринку збуту та 
ревізор вагового господарства. Члени комісії пройшли навчання у навчально-методичному 
центрі Львівської залізниці.

Працівникам, для яких встановлений термін стажування, при прийомі на роботу та 
при переводі з одного цеху в інший проводиться стажування. Накази про стажування та 
допуск до самостійної роботи оформлено відповідно до вимог Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників ДТГО «Львівська 
залізниця», затвердженого наказом начальника залізниці від 17.11.2008 року № 825/Н.

Працівники Рівненської виробничої дільниці, які виконують роботи на висоті понад 
1,3 метри пройшли періодичну перевірку знань з питань охорони пралі 06.03.2017 
протокол №05, 17.03.2017 протокол № 06.

На підприємстві є в наявності паспорта та інша експлуатаційна документація на 
технологічні транспортні засоби, відповідні технологічні карти на виконання вантажно- 
розвантажувальних робіт.

Всі технологічні транспортні засоби 11.12.2017 пройшли технічний огляд у 
Волинському експертно-технічному центрі Держпрапі. За результатами випробувань та 
огляду транспортні засоби справні.

Працівники Рівненської виробничої дільниці виробничого підрозділу «Львівська 
механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт» спецодягом, спецвзуттям 
та засобами індивідуального захисту забезпечуються згідно НПАОП 60.1-3.31-17 Норми 
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам залізничного транспорту, затверджених наказом Міністерства соціальної 
політики України від 30.01.2017 за №141, затверджених в Міністерстві юстиції України 
21.02.2017 за № 238/30106 - спецодягом і засобами захисту забезпечені у повному обсязі, а 
саме:

вантажник: костюм бавовняний, чоботи кирзові із захисними носками , 
наплічники бавовняні, наколінники бавовняні, рукавиці комбіновані, головний убір 
бавовняний, жилет сигнальний із світло відбивальними смугами, окуляри захисні закриті, 
респіратор пило захисний, каска захисна з підшоломником, підшоломник утеплений, 
напівплащ із плащ-намету, теплозахисний костюм, чоботи кирзові утеплені, шапка-вушанка із 
звукопровідними вставками, рукавиці двопалі утеплені;

водій навантажувача: костюм бавовняний, черевики шкіряні з захисними 
носками на маслобензостійкій підошві, жилет сигнальний із світло відбивальними смугами, 
рукавиці комбіновані, каска захисна з підшоломником, підшоломник утеплений, окуляри 
захисні закриті, плащ із прогумованої тканини, теплозахисний костюм, чоботи кирзові 
утеплені, шапка-вушанка із звукопровідними вставками, додатково -  головний убір 
бавовняний;
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стропальник: костюм бавовняний, черевики шкіряні з захисними носками на 
маслобензостійкій підошві, жилет сигнальний із світло відбивальними смугами, рукавиці 
комбіновані, каска захисна з підшоломником, підшоломник утеплений, плащ із прогумованої 
тканини, теплозахисний костюм, чоботи кирзові утеплені, шапка-вушанка із звукопровідними 
вставками, рукавиці двопалі утеплені, додатково -  головний убір бавовняний.

Особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та Інших засобів індивідуального 
захисту ведуться у відповідності до встановлених вимог.

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та 
навчально-методичне забезпечення.

Я!
З.М. К у з и к

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
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Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 

забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

Управління Держпраці у Рівненській ооласті 
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

(яое«««- ДЦпкеГ _____

і
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