
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету' Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця”____________

(для юоидичної особи: найменування юридичної особи,

м.Київ вуд. Тверська. 5. ЄДРПОУ 40081195. КВЕД 49.20____________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

в.о. голови правління ПАТ "Укрзал ізнштя"Кравцов Євген Павлович (044) 309-70-05___________
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

(0362) 42-22-05, факс ( 0362) 42-22-10_______________________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошта;

Філія «Центр будівельно -  монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» Виробничий 
підрозділ "Рівненсько -  Тернопільське територіальне управління" 33013 м.Рівне. вул Н.Хасевича.9

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди
______________________________________________________________не вимагається_______________________________________

(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, Галько Павло Богданович, начальник виробничого підрозділу « Рівненсько -  
територіальне управління», заступник начальника Неверенчук Володимимр 
Омелянович___________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

«Центр будівельно -  монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»
ПАТ «Українська залізниця», що діє на
підставі довіреності, виданої першим заступником директора філії 
«Центр будівельно -  монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»
Мруцем Юрієм Богдановичем та посвідченою приватним нотаріусом 
Колесник О.І Київського міського нотаріального округу 06.11.2017р. і 
зареєстрованої в реєстрі за № 1951.

або фізичної особи - підприємця)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
п.6(додаток6)Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 м етра- чол.

(найменування виду робіт)

п.9(додаток 6) Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій - 45 чол.;
п. З (додаток 6) Експлуатація і ремонт водозбірних споруд - 73 чол.;
п. 8 (додаток 6) Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі( ємностях, боксах, трубопроводах)- 53 чол.;
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

п. 18 (додаток 6) Зберігання балонів, контейнерів та інших ємностей із стисненим______
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

зрідженим газом -  16 чол.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які



п.19 (додаток 6) Зварювальні роботи -  8 чол.
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отри 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих_

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості
Кількість робочих місць -  452 , в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм - 211, будівель і споруд (приміщень) - 2089, виробничих об’єктів 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  27.

Згідно вимог розділу III. ст. 13 Закону України «Про охорону праці»ві лгтові пальним за дотримання
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки у Публічному акціонерному
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

товаристві «Українська залізниця» (далі -  ПАТ«Укрзалізниця») є в.о. Голови правління ПАТ
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

«У крзалізниця» Кравцов Євгеній Павлович
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Інші відомості: Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки:

Відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки у виробничому підрозділі «Рівненсько -  Тернопільське 
територіальне управління» (далі ТУ БМЕС -18) є начальник ТУ БМЕС-18 Галько 
Павло Богданович, головний інженер Чижевський Вадим Анатолійович, заступник 
начальника Хільчишин Віктор Васильович, заступник начальника Неверенчук 
Володимир Омелянович, заступник начальника Федоришин Степан Романович, 
інженери з охорони праці Трофимчук Лариса Василівна, Болсуновський Михайло 
Андрійович, Г олойда Сергій Іванович, головний механік Крутій Михайло 
Вячеславович, майстер з експлуатації машин і механізмів Компанець Василь 
Васильович,начальники дільниць водопостачання та водовідведення Магрело 
Анатолій Петрович, Васютич Леонід Петрович, Мирончук Микола 
Володимимрович, Мельник Вадим Васильович, Гриндула Володимимр Богданович, 
Вольський Степан Іванович, виконроби Шимчук Олег Валентинович, Іллюх Олексій 
Валерійович, Зелінський Василь Іванович , Дека Василь Іванович, Пушкарьов 
Валерій Анатолійович -  відповідальні особи пройшли навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці.

На підприємстві створено сектор охорони праці у кількості трьох працівників -  
провідного інженера з охорони праці та двох інженерів з охорони праці І категорії.
Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці
(СУОП).
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж з 
питань охорони праці проводиться службою охорони праці, первинні, повторні, цільові 
та позапланові інструктажі проводяться відповідальними особами за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці на своїх дільницях. Створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці. Працівники управління пройшли перевірку знань з 
правил, норм, інструкцій з охорони праці в повному обсязі. Працює кабінет з охорони 
праці згідно Положення “Про кабінет з охорони праці”. Розроблено 159 інструкцій з 
охорони праці, які затверджуються наказами начальника підрозділу згідно строків їх 
перегляду.
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно з 
нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівника залізничного транспорту України НПАОП 60.1- 
3.31-17, Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та



інших 313 працівникам та службовцям, зайнятим на будівельно-монтажних та ремонтно- 
будівельних роботах, Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших 313 працівникам загальних професій різних галузей промисловості. 
Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із 
занесенням в відповідні журнали, які передбачені Правилами безпечної роботи з 
інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правилами безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів ННАОП 40.1-1.21-98. Працівники Рівненсько -  
Тернопільського територіального управління забезпечені нормативно-правовими актами 
з охорони праці І експлуатаційною документацією, матеріально-технічна база відповідає 
Закону України «Про охорону праці».

Експлуатаційна документація в наявності.

Матеріально-технічна база в наявності.

Навчально-методичне забезпечення в наявності.

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з охорони праці.

1 алько П.Б. 
(ініціали та прізвище)

Неверенчук В. О. 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці________________20____ р. № ____

! -- правління Держпраці у Рівненській області

ЗА Р Е ЄС ТР О ВА НО
| 3 а №  від«

, (п о с а д а ,  п ід п и с )


