
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства 

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи: виробничий підрозділ „Сарненська 

дистанція колії” регіональна філія „Львівська залізниця” публічне акціонерне 
товариство «Українська залізниця»

Місце державної реєстрації юридичної особи: Україна, 03680, м. Київ, 
вул. Тверська, 5.

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 40075815/086
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 49.20
Прізвище, імя, по батькові керівника: Царук Олександр Петрович.
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел. (03655) 7-22- 

38, тел./факс (03655) 7-22-34, e-mail pch6-teh@ railway.lviv.ua.
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
Україна, 34500, м. Сарни, вул. Київська, 34 А.

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

Я, Царук Олександр Петрович, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства 
з питань охорони праці

під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра -  10 робочих місць.
2. Роботи верхолазні -  2 робочих місця.
3. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом -  1 робоче місце.
4. Зварювальні роботи -  1 робоче місце.
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки:
1. Ковальсько-пресове устаткування -  1 робоче місце, молот 

пневматичний ковальський МВ-412, 1963 р.в.
2. Технологічні транспортні засоби -  1 робоче місце,
- трактор Т-40 AM, 1989 р.в., державний № 00293 РА, виробник -  Росія;
- трактор Т 40 М, 1992 р.в., державний № 07359 ВК, виробник -  Росія;
- трактор МТЗ-80Л,1992 р.в.,державний №21-56РД, виробник -  Білорусія;
- трактор Т- 40 AM, 1991 р.в., державний № 26-04 РБ, виробник -  Росія.
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 «Сарненська дистанція колії» 
регіональної філії «Львівська залізниця» публічного акціонерного товариства 
«Українська залізниця» (далі -  Сарненська дистанція колії ) є начальник 
Сарненської дистанції колії Царук Олександр Петрович.

У дистанції колії створено службу охорони праці. Функції служби



охорони праці, згідно наказу по дистанції колії від 12.03.2018 № 79 покладено 
на інженера з охорони праці Жук Інну Петрівну, яка пройшла навчання та 
перевірку знань в комісії Галузевого навчально-методичного центру охорони 
праці регіональної філії „Львівська залізниця” ПАТ «Українська залізниця» 
законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, у тому 
числі: 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 і водогрійних котлів, посудин, що працюють під 
тиском, під час роботи з інструментом та пристроями, роботи на висоті та на 
автомобільному транспорті, протокол від 27.07.2017 № 12.

У виробничому підрозділі „Сарненська дистанція колії” розроблено, 
затверджено та введено в дію: згідно наказу від 14.07.2016 № 218 „Положення 
про службу охорони праці”; згідно наказу від 31.10.2017 № 286 „Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
працівників”. Робота з питань охорони праці у виробничому підрозділі 
«Сарненська дистанція колії» проводиться у відповідності до вимог Системи 
управління охороною праці в ДТГО «Львівська залізниця», затвердженої 
наказом від 02.12.2011 р. № 1349/Н.

На підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці на 
виконання відповідних видів робіт та на відповідні професії, перелік інструкцій 
з охорони праці, що діють у Сарненській дистанції колії, затверджений 
15.01.2018 року. Ведуться журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та 
журнал обліку видачі інструкцій згідно додатку №6 та №7 “Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці” НПАОП 0.00-4.15-98. Інструкції з 
охорони праці розроблені безпосередніми керівниками робіт та погоджені 
встановленим порядком.

По дистанції колії ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці, журнали обліку робіт, що виконуються за нарядами і 
розпорядженнями, журнали обліку та зберігання засобів захисту.

По дистанції колії наказом від 03.01.2018 № 5 призначено комісії по 
перевірці знань працівників з питань охорони праці:

- у посадових осіб: голова комісії -  начальник дистанції колії Царук О.П. 
(протокол від 31.03.16 № 6);

- по цеху дефектоскопії, чергових по переїзду, на околодках 6. 7, 8, 9, 10: 
голова комісії -  заступник начальника дистанції Велігдан Е.І. (протокол від
05.10.2017 № 14);

- по столярному цеху, механічній майстерні, на околодках 1, 2, 3, 4, 5, 11, 
12 широкої колії і 1, 2, 3 околодках вузької колії, для стропольників: голова 
комісії -  в.о. головного інженера Мізюрко В.П. (протокол від 23 Л 1.17 № 16);

- по цеху штучних споруд: голова комісії -  заступник начальника по 
штучним спорудам Котяш М.В. (протокол від 26.11.2015 № 21);

члени комісії: інженер з охорони праці дистанції колії Жук І.П. (протокол 
від 26.07.2017 № 21), головний механік Котяш С.М. (пройшов навчання і 
перевірку знань в ДП „Рівненський експертно-технічний центр” протокол від



24.11.2016 № 148), голова профкому дистанції колії Качинська Ж.Ю. (протокол 
від 13.04.16 № 7), які пройшли навчання та перевірку знань в Галузевому 
навчально-методичному центрі охорони праці регіональної філії „Львівська 
залізниця” ПАТ «Українська залізниця» законодавчих та інших нормативно- 
правових актів з охорони праці, у тому числі: 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 і 
водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, під час роботи з 
інструментом та пристроями, роботи на висоті та на автомобільному 
транспорті.

По дистанції колії наказом від 12.03.2018 № 81 створено постійно діючу 
комісію по перевірці знань по роботах на висоті та верхолазних роботах. Голова 
комісії -  в.о. головного інженера Мізюрко В.П. (протокол від 14.12.2017 № 17- 
12-3). Члени комісії: мостовий майстер Сімогостицький О.В. (протокол від
26.12.2017 № 17-12-9), бригадир штучних споруд Скуловець С.П. (протокол від
14.12.2017 № 17-12-3), які пройшли навчання і перевірку знань в ТОВ 
«Навчально-виробничий центр «Новатор» правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) (висотно-верхолазні роботи), 
інженер з охорони праці Жук І.П. (протокол від 26.07.2017 № 21), голова 
профкому дистанції колії Качинська Ж.Ю. (протокол від 13.04.16 № 7), які 
пройшли навчання та перевірку знань в Галузевому навчально-методичного 
центрі охорони праці регіональної філії „Львівська залізниця” ПАТ 
«Українська залізниця» законодавчих та інших нормативно-правових актів з 
охорони праці, у тому числі: 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 і водогрійних 
котлів, посудин, що працюють під тиском, під час роботи з інструментом та 
пристроями, роботи на висоті та на автомобільному транспорті.

На підприємстві розроблені плани-графіки проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці для працівників дистанції колії. 
Розроблені і затверджені переліки питань для перевірки знань по професіям та 
екзаменаційні білети.

Організація навчання та інструктажів з питань охорони праці 
працівникам 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», 
затверджене наказом начальника залізниці від 17.11.2008 року № 825/Н, з 
відповідними записами в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці встановлених форм.

Згідно наказу від 12.03.2018 № 81 призначено відповідальну особу по 
нагляду за виконанням верхолазних робіт і робіт, що виконуються на висоті 
понад 1,3 м та видачу нарядів-допусків заступника начальника по штучним 
спорудам Котяша М.В., який пройшов навчання та перевірку знань в



Галузевому навчально-методичному центрі охорони праці регіональної філії 
„Львівська залізниця” ПАТ «Українська залізниця» законодавчих та інших 
нормативно-правових актів з охорони праці, у тому числі: 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 і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, під час 
роботи з інструментом та пристроями, роботи на висоті та на автомобільному 
транспорті (протокол від 26Л 1.2015 № 21), затверджено перелік робіт, які 
виконуються за наряд-допуском та список працівників, які мають право 
виконувати роботи на висоті. Усі працівники, внесені до списку, пройшли 
навчання і перевірку знань інструкцій з охорони праці, «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, протоколи від
22.02.2018 № 33, № 34, № 37; від 14.04.2017 № 32, від 24.04.2017 № 33.

Відповідно до наказу № 80 від 12.03.2018 відповідальною особою по 
нагляду за безпечною експлуатацією газобалонного господарства призначено 
в.о. головного інженера Мізюрко В.П., який пройшов навчання та перевірку 
знань в Галузевому навчально-методичному центрі охорони праці регіональної 
філії „Львівська залізниця” ПАТ «Українська залізниця» (протокол від 23.11.17 
№ 16) законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, у 
тому числі: 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 і водогрійних котлів, посудин, що 
працюють під тиском, під час роботи з інструментом та пристроями, роботи на 
висоті та на автомобільному транспорті.

Відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію газобалонного 
господарства відповідно до наказу № 80 від 12.03.2018 призначено начальника 
майстерні Тура О.З., який пройшов навчання та перевірку знань в Галузевому 
навчально-методичному центрі охорони праці регіональної філії „Львівська 
залізниця” ПАТ «Українська залізниця» з «Правил безпеки і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87) 
(протокол від 16.02.17 № 1 ПТ). У дистанції колії ведеться журнал обліку 
балонів із стисненим та зрідженим газом.

Відповідальним за справний технічний стан та безпечну експлуатацію 
газозварювального обладнання відповідно до наказу № 80 від 12.03.2018 
призначено начальника майстерні Тура О.З., який пройшов навчання та 
перевірку знань в Галузевому навчально-методичному центрі охорони праці 
регіональної філії „Львівська залізниця” ПАТ «Українська залізниця» з 
«Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» 
(НПАОП 0.00-1.59-87) (протокол від 16.02.17 № 1 ПТ) та має IV кваліфікаційну 
групу з електробезпеки (посвідчення № 379-10-15). Електрогазозварники 
пройшли щорічне навчання та перевірку знань з питань охорони праці в комісії 
дистанції (протокол від 14.04.2017 № 32) та мають III кваліфікаційну групу з 
електробезпеки.



Коваль пройшов навчання в навчальному центрі ВАТ «Сарненський 
завод металоконструкцію) (ліцензія серія АБ № 395721), посвідчення № 400 від 
15.08.2008. Щорічна перевірка знань з питань охорони праці для коваля 
проведена 14.04.2017 протокол № 32.

На ковальсько-пресовому устаткуванні, а саме молот пневматичний 
ковальський МВ-412 є в наявності нормативно-правові акти та експлуатаційна 
документація (паспорт, інструкція з експлуатації і т.д.)

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

Працівники дистанції колії забезпечені засобами індивідуального захисту 
в достатній кількості 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 
відповідно до наказу від 10.05.2017 № 163 «Про норми безплатної видачі 
спецодягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту працівникам 
Сарненської дистанції колії».

Виробничий підрозділ „Сарненська дистанція колії'” має кабінет охорони 
праці, який оснащений міжгалузевими та галузевими актами законодавства та 
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною та довідковою 
літературою, навчальними програмами, підручниками, навчальними та 
наочними посібниками (плакати, стенди, кіно- та відеофільми).

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

Царук О.П.
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в 
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