
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально -  технічної бази роботодавця вимогам законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки
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експлуатація 
(застосування) машин, 
механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки

Публічне акціонерне товариство
«Українська залізниця», регіональна філія 
«Львівська залізниця», виробничий
підрозділ «Сарненська дистанція
сигналізації і зв’язку »
03680, м. Київ, вул. Тверська, 5

-  40075815

-  49.20 -  Вантажний залізничний транспорт

-  Банацький Петро Андрійович

(03655) -  3-53-95 
(03655) -  3-53-95

Україна, 34500, Рівненська обл. 
м. Сарни, вул.Соборна, 15 виробничий 
підрозділ «Сарненська дистанція 
сигналізації і зв’язку»

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - 
ТзДВ «Страхова компанія « ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» 01.01.2018р, термін дії 
1 рік

Яз_________Банацький Петро Андрійович_______________________ ..
(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 
робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи в колодязях згідно додатку 6 Порядку видачі дозволів на вико-
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

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

машин, механізмів, устаткування 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

- 1 робочих МІСЦЯ

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, устаткування 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 споруд

- 1 1 р о б о ч и х  МІСЦЬ

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

устаткування 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) -  1 робоче місце
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, устаткування 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

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

Інші відомості:
Згідно ст. 13 Закону України « Про охорони праці» відповідальним за 

дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
у виробничому підрозділі « Сарненська дистанція сигналізації і зв’язку» 
регіональної філії « Львівська залізниця» Публічного Акціонерного товариства 
«Українська залізниця» ( далі - дистанція ) є начальник дистанції Банацький 
Петро Андрійович.

Наказом від 12.07.2016 № 195 в дистанції створена служба охорони праці. 
Функції керівника служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці 
Фесовця Ігоря Романовича, який пройшов навчання і перевірку знань у 
Галузевому навчально-методичному центрі охорони праці Регіональної філії 
«Львівська залізниця» законодавчих та інших нормативно-правових актів з 
охорони праці, в т.ч. електробезпеки, посудин, що працюють під тиском, 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час роботи на висоті, гігієни 
праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, галузевих нормативних 
актів з охорони праці, що діють на залізничному транспорті, виявлення,



локалізації та ліквідації аварій та катастроф, правил перевезення небезпечних 
вантажів тощо (посв. № 14-22 протокол № 14 від 05.10.2017).
Розроблено і наказом 12.07.2016 № 195\1 від введено в дію « Положення про 
службу охорони праці ВП «Сарненська дистанція сигналізації і зв’язку ». 
Керівник служби охорони праці підпорядкований начальнику дистанції.

Робота з питань охорони праці у виробничому підрозділі «Сарненська 
дистанція сигналізації і зв’язку» проводиться у відповідності до Системи 
управління охороною праці в ДТГО «Львівська залізниця», затвердженої 
наказом від 02.12.2011 р. № 1349/Н.

У відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці» в дистанції розроблені та затверджені наказами 75 
інструкції з охорони праці за професіями та за видами робіт. Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці та журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці в 
дистанції встановленої форми (згідно додатку №6 та №7 Положення НПАОП
0.00-4.15-98), ведуться. Робочі місця забезпечені інструкціями безпечного 
ведення робіт та інструкціями по безпечній експлуатації обладнання, що 
застосовується при виконанні робіт.

Організація навчання, перевірки знань та інструктажів з питань охорони 
праці під час прийняття працівників на роботу і в процесі роботи в дистанції 
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 Журнал 
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом від 09.01.2018р № 10 створена постійно - діюча комісія по 
перевірці знань з питань охорони праці. Голова комісії : головний інженер 
Охремчук В.В.( посв. № 37-11 протокол № 11 від 10.10.16 ),члени комісії -  
заступник начальника дистанції з СЦБ Щерба А.М. ( посв. № 01-30 протокол № 
1 від 04.02.2016р), заступник начальника дистанції по зв’язку Зубчинський А.П. 
( посв. № 03-17 протокол № 3 від 15.03.2018р), інженер з охорони праці 
Фесовець І.Р. ( посв. № 14-22 протокол № 14 від 05.10.2017р), які пройшли у 
Галузевому навчально-методичному центрі охорони праці Регіональної філії 
« Львівська залізниця» навчання і перевірку знань законодавчих та інших 
нормативно-правових актів з охорони праці, в т.ч. електробезпеки, посудин, що 
працюють під тиском, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час 
роботи на висоті, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, 
галузевих нормативних актів з охорони праці, що діють на залізничному 
транспорті, виявлення, локалізації та ліквідації аварій та катастроф, правил 
перевезення небезпечних вантажів тощо.

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

Розроблено та затверджено Перелік робіт, що виконуються за наряд - 
допуском.

На підприємстві ведуться: Журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами і розпорядженнями, Журнал обліку та зберігання засобів захисту, 
Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв.



Для забезпечення безпечної організації та виконання робіт верхолазних, 
відповідно до вимог «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(НПАОП 0.00-1.15-07) у дистанції наказом від 16.04.2018р № 120
відповідальними особами за здійснення нагляду і контролю за організацією 
безпечного виконання робіт та видачі наряд -  допуску призначено - головного 
інженера дистанції Охремчука В.В. (посв № ЗВ-27 від 23.11.2017р), заступника 
начальника дистанції з СЦБ Щерби А.М. (посв. № ЗВ-15 від 23.11.2017р), 
заступника начальника дистанції по зв’язку Зубчинського П.А. (посв. № 2В-18 
від 16.02.2018р), котрі пройшли навчання і перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 
Правил охорони праці під час роботи на висоті у Галузевому навчально- 
методичному центрі охорони праці Регіональної філії « Львівська залізниця». На 
період відпустки, відрядження, хвороби та інших випадках відсутності даних 
відповідальних осіб, виконання обов’язків в кожному окремому випадку наказом 
по дистанції покладається на працівників, котрі пройшли спеціальне навчання та 
перевірку знань з вивчення Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (НПАОП 0.00-1.15-07).
Даним наказом затверджено список працівників відповідних за організацію і 
безпечне проведення верхолазних робіт ( старших електромеханіків цехів ), котрі 
пройшли навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07).

Згідно наказу начальника дистанції від 21.01.2016 № 18 «Про призначення 
відповідальних осіб за справний стан, безпечну експлуатацію посудин, що 
працюють під тиском та апаратури для газополум’яної обробки металу» (в т.ч. 
кисневі балони, балони „пропан-бутан”) - головного інженера Охремчука В.В.
( посв. № 4816-159-27 протокол № 1150 від 09.12.2016) призначено
відповідальним по здійсненню нагляду за технічним станом та безпечною 
експлуатацією посуди, що працюють під тиском; старшого електромеханіка 
ремонтно-транспортної дільниці Лесика О.Б. (посв. № 6ПТ-16 протокол № 6ПТ 
від 07.09.2016) призначено відповідальним за справний стан, безпечну 
експлуатацію посудин, що працюють під тиском, зберігання, транспортування та 
використання балонів. Дані працівники пройшли спеціальне навчання та 
перевірку знань «Правил безпеки та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87). На період відпустки, відрядження, 
хвороби та інших випадках відсутності даних відповідальних осіб, виконання 
обов’язків в кожному окремому випадку наказом по дистанції покладається на 
працівників, які пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з вивчення 
«Правил безпеки та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» 
(НПАОП 0.00-1.59-87).

Для забезпечення дотримання вимог законодавчих та нормативно - 
правових актів з безпеки праці в дистанції, з числа інженерно - технічних 
працівників, які пройшли спеціальне навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці, призначені відповідальні особи:
1. Наказом № 107 від 30.03.2017 року за стан охорони праці і організацію

безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки — головний інженер 
Охремчук В.В. (посв. № 37-11 протокол № 37 від 10.10.16).; заступник 
начальника дистанції по СЦБ Щерба А.М. (посв. № 01-30 протокол № 1 від 
04.02.2016р) ; заступник начальника дистанції по зв'язку Зубчинський А.П. 
(посв. № 03-17 протокол № 3 від 15.03.2018р)



2. Наказом № 121 від 16.04.2018 р. за організацію безпечного виконання робіт в 
колодязях кабельних ліній зв’язку та видачу наряд-допуску - заступник 
начальника дистанції по зв'язку Зубчинський А.П.( посв. № 03-17 протокол 
№ 3 від 15.03.2018р).

3. Наказом № 17 від 14.01.2017 за організацію і безпечне проведення 
зварювальних робіт - старший електромеханік ремонтно-транспортної 
дільниці Лесик О.Б. (посв. № 177 протокол № 19 від 02.03.2018р).
Зварник атестований згідно вимог НПАОП 0.00-1.16-96.

Відповідно до вимог ст.17 Закону України « Про охорони праці» наказом 
начальника дистанції від 29.12.2017 № 370 визначений порядок проходження 
первинних та періодичних медичних оглядів працівників дистанції. Складений 
список працівників, які підлягають періодичному медичному огляду та графіки 
проходження даних медоглядів, які затверджені у встановленому чинним 
законодавством порядку.

Працівники дистанції спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту забезпечені в повному обсязі згідно з 
НПАОП-60.1-3.31-17 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів» та Порядку забезпечення працівників 
залізничного транспорту спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту ( наказ від 12.02.2009р № 072-Ц);

У ВП « Сарненська дистанція сигналізації і зв’язку» є кабінет з охорони праці, 
загальна площа 60 м2. Кабінет оснащений стендами з наочною агітацією, 
комп’ютерною технікою, законодавчими та нормативно-правовими актами з 
питань охорони праці, методичною та довідковою літературою. Робота кабінету
охорони праці проводиться /у відповідності до затвердженого річного плану.

П.А.Банацький
(ініціали та прізвище )

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі______________________ 20__р. №____________


