
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство_________
«Українська залізниця»,регіональна філія «Львівська залізниця» 
виробничий підрозділ «Рівненський відділ матеріально-технічного 
постачання»_______________________

(для юридичної особи: найменування

03680 МСП, м.Київ-150, вул.Тверська,5, 40081195___________________
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

63.21.1 - Функціонування інфраструктури залізничного траспорту
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Ясен Андрій Олексійович______________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

(03652)9-43-45, (03652)2-34-73_____________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Рівненська область, місто Здолбунів, вул.І .Гончара,1_____________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди ТзДВ Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»

(найменування страхової компанії,
01.01.2018 строком дії - 1 рік_____________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я,Ясен Андрій Олексійович____________________________  ____________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

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, устатковання 
підвищеної небезпеки: Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 м,

(найменування виду робіт
Згідно додатку 6 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт_______

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,_______
устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджених________
дата виготовлення, країна походження, які виконуються

Постановою КМУ від 26.10.2011 №1107 ( в редакції постанови КМУ від
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

07.02.2018 №48) - 1 робоче місце;____________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель



і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Зберігання балонів з стисненим (киснем)(навіс для зберігання 
кисневих балонів з киснем площею 3 6 кв м, розділеної на секції для 
порожніх та повних балонів, рік побудови 2010) , зрідженим (пропан- 
бутан) газом (будівля для зберігання балонів з газом пропан-бутаном
площею 2 9,4 кв м, рік побудови 19 62)__________________________________

(найменування виду робіт)
згідно додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,_______
устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затв.постановою КМУ
дата виготовлення, країна походження, які виконуються

від 26.10.2011 № 1107 ( в редакції постанови КМУ від 07.02.2018
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

- 1 робоче м і с ц е ; _____________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Технологічні транспортні засоби (автонавантажувач модель 4 045 Р, 
реєстраційний номер РВ288 виробник Україна м. Львів «Львівський 
завод навантажувачів», заводський номер 92 66, рік виготовлення 1989, 
використовується для навантаження, розвантаження, штабелювання),
згідно додатку 6_____________________________________________________

(найменування виду робіт

«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки____
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

підвищеної небезпеки, затверджених Постановою КМУ від 07.02.2018р.
дата виготовлення, країна походження, які виконуються

№ 4 8 - 1  робоче місце___________________________________________________
та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
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 
«Рівненський відділ матеріально - технічного постачання»» 
регіональної філії «Львівська залізниця» публічного акціонерного 
товариства «Українська залізниця» (далі - відділ) є начальник 
відділу Ясен Андрій Олексійович.

З 2014 року по теперішній час у відділі випадків виробничого 
травматизму допущено не було.

У відділі наказом № 8 від 04.01.2018 року покладено обов'язки 
інженера з охорони праці на інженера відділу, так як загальна 
кількість працюючих складає 28 чоловік.
Робота інженера відповідального за питання з охорони праці відділу 
здійснюється в повному обсязі відповідно до річного та місячних 
планів робіт, затверджених начальником відділу.

Розроблені і затверджені переліки питань для перевірки знань по 
професіям та екзаменаційні білети.

Робота з питань охорони праці у виробничому підрозділі 
«Рівненський відділ матеріально - технічного постачання » 
проводиться у відповідності до вимог Системи управління охороною 
праці в ДТГО «Львівська залізниця», затвердженої наказом від 
02.12.2011 р. № 1349/Н.

Контроль за станом охорони праці здійснюється на трьох 
ступенях. Перший ступінь проводиться майстрами і старшими майстрами 
виробничих дільниць перед початком роботи і під час робочої зміни, 
другий ступінь контролю здійснюється комісією під головуванням 
керівників робіт, спеціалістів відділу та за участі представника 
профспілки. Третій ступінь контролю проводиться комісією відділу
згідно розробленого «Графіку проведення перевірок по 3-му ступеню 
контролю за станом охорони праці виробничого підрозділу
«Рівненський відділ матеріально — технічного постачання» згідно 
вимог «Системи управління охороною праці в ДТГО „Львівська
залізниця», затвердженої наказом № 1349/Н від 02.12.2011 року на
2018 рік».

Щомісячно проводиться розгляд результатів перевірок та 
проведеної роботи щодо усунення виявлених недоліків, який
оформляється протоколами.

Добровільний аудит з охорони праці на підприємстві не
проводився.

Проведення профілактичної роботи з попередження виробничого 
травматизму проводиться інженером відповідальним за питання з 
охорони праці відділу та його керівним складом.

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 2015 році. Про результати 
атестації робочих місць за умовами праці у відділі виданий наказ № 
104/1 від 22.10.2015.

У відділі кадрів відділу виданий наказ про призначення 
відповідальних за проходження медоглядів. Розроблені графіки та 
поіменні списки проходження працівниками відділу медоглядів. 
Випадків несвоєчасного проходження медоглядів працівниками відділу 
станом на поточний час виявлено не було.

У виробничому підрозділі «Рівненський відділ матеріально - 
технічного постачання » розроблено 2 6 інструкцій 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 у відділі ведеться згідно додатку 
№ 6 та № 7 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 
0.00-4.15-98.

Працівники відділу спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту забезпечені згідно НПАОП 60.1-3.31-17 «Норми 
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту 
України»

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

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.

Перевірка знань з питань охорони праці проводиться комісією, 
призначеною наказом начальника відділу № 26 від 12.02.2018, члени 
якої пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці у 
Галузевому навчально-методичному центрі охорони праці регіональної 
філії «Львівська залізниця» ПАТ « Українська залізниця».

Працівникам, для яких встановлений термін стажування, при 
прийомі на роботу та при переводі з одного місця на інше проводиться 
стажування. Накази про стажування та допуск до самостійної роботи 
оформляються 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.

На балансі ВП «Рівненський відділ матеріально-технічного 
постачання» знаходиться 14 будівель,які щороку проходять весняний 
та осінній огляд будівель та знаходяться в задовільному стані.

Виробничий підрозділ «Рівненський відділ матеріально - 
технічного постачання » забезпечений необхідною нормативно-правової 
документацією з питань охорони праці згідно Рекомендацій щодо 
організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, 
затверджених Головою Держгірпромнагляду від 16.01.2008 року.

_____ Ясен А.О.________
(ініціали та прізвище)

0/Ур.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання в управлінні Держпраці у Рівненській області
_________________ 20 р. N
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