
ДЕКЛАГ- АЦІЯ 
відповідності м  ітеріально- технічно і бази ви і ютам 

законодавства з питг нь охорс ни праці

Відомості про роботодавця Пуб:ачне акдіо іерве товариство «Українська заіізниця».
03680 м. Київ-150. вул. Тверська. 5. код ЄДРП( )У 40075815. в.о. голови правління_______

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

ПАТ «Укрзалізниця» - Кравцов Євгеї і Павлович, номер телефону: (044) 465-002 0._________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

_______телефакс: (044) 465-40-59. адреса електронної пошти: uz@az.aov.ua_______________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи —  підприємця: прізвищ е, ім ’я  та по батькові, серія і номер паспорта, 

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

податків, номер телефон}, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______ 35704. Рівненська обл.. м. З д о л о у н ів ,  вул. Міцкеьича. 1 Виробничий структурний
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатаи і  (застосування)

підрозділ «Ремонтне вагонне депо Здолбунів»_______________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особамг стосовно відшкодує* ння наслід сів можливої шкоди

_____________________________не вимагається_____________________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони іраці_________________
___________________________________ не проводився________________________________

'дата проведення аудиту)

Я, Кравцов Євген Павлович.___________________________________________________
(прізвище, ім ’я  та  по батькові керівника ю ридичної зсоб и

абс фізичної особи — підлриєми г)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріал ь н о - т є х е  ічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охсрони прац та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпекк та/або експлуатації (зас гос; вання) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті по їад 1.3 мет за -  86 чол.________________
(найменуванн і  виду робіт 

Зберігання балонів, контейнерів, писі ерн т а  інш: іх  ємностей із сти :неі дм
підвищ еної ї  ебезпеки та/с бо машин, м еханізм і],

зрідженим, отруйним, вибухонебезпе шим та іне р т н и м  газом -  3 ч ,>л._____________________
устатковання підвищ- ;ної небезпек а, тип або марка (за н аявності),

Зварювальні роботи -  31 чол._________________________________________
номер партії, дата виготовлев та, країна юходження, як 

Ковальсько-пресове устаткування -  3 одиниці:
- молот пневматичний 1980 р.в.. М \4129A Аі трахансі кий заво і кс зальсько-п зесового 

обладнання___________________________________________________________
виконую ться та/або ею плуатуютьс* (застосовуються) без отр: мання

mailto:uz@az.aov.ua


- молот пневматичний 1991 р.в.. МА4132 Астраханський завод ковальсько-пресового_____
відповідного дозволу , кількість робочих місць, у тому числі тих,

обладнання._________________________________________________________________
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, б уд іве ль

- молот пневматичний 1990 р.в., МА4129А Астраханський завод ковальсько-пресового
і споруд (приміщ ень), виробничих об’єктів

обладнання.__________________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Згідно вимог розділу III, ст. 13 Закону України «Про охорону праці» відповідальним за_____
(прізвище, ім ’я  та  по батькові осіб, які відповідають

дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки__________
за  дотриманням вим ог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

у Публічному акціонерному товаристві «Українська залізниця» (далі -  ПАТ «У кр:..алізниця») є 
наявністю  служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

в.о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Кравцов Євген Павлович._____________________
інструктаж у з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
На рівні ПАТ «Укрзалізниця» створено Департамент охорони праці та промислової 

норм ативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
безпеки. Контроль за станом охорони праці по регіональній філії «Львівська залізниця» 
здійснюється Львівським регіональним відділом контролю за умовами праці та промисловою 
безпекою Департаменту охорони праці та промислової безпеки.
По регіональній філії «Львівська залізниця» відповідальним за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праві та промислової безпеки є в.о. директора Регіональної 
філії «Львівська залізниця» Заньків Зіновій Зіновійович.

Відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки у виробничому структурному підрозділі «Ремонтне вагонне депо 
Здолбунів» (далі ВЧЛР-7) є начальник ВЧДР-7 І авритттак Йосип Володимирович.

У підрозділі наказом від 12.04.2013 р. №84 створена служба охорони праці. Фуякції служби 
охорони праці, згідно наказу по підприємству від 23.02.2017 р. №о0. покладено на інженера з 
охорони праці [ категорії Помазанко Марію Степанівну (керівних служби охорони праці) та 
інженера з охорони праці II категорії Соболеву Наталію Миколаївну, які в «Навчально- 
методологічному центрі охорони праці та промислової безпеки. Львівський навчально- 
методологічний відділ» пройшли навчання та перевірку з нань з питань охорони іраці, в тому
числі: електро- та пожежної безпеки, гігієни праці.__безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, об’єктів котлонагляду, газового 
господарства, посудин, що працюють під тиском, надання п ершої медичної допомоги 
потерпілим, галузевих нормативних актів з охорони праці, що діють на залізничному 
транспорті, локалізації та ліквідації аварій та катастроф, правил перевезення небезпечних 
вантажів, роботи на висоті, правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (посвідчення від 18.08.2016 року №15. видане Помазанко Марії Степанівні; 
посвідчення від 21.04.2017 року №7. і идане Єо6олєеій Наталії Ми солаївні).

У підрозділі діє:

- Система управління охороною прачі в ДТГО «Львівсь ка залізі ищ >>, затверджена наказом 
від 02.12.2011 р «1349/Н;

- Положення про порядок проведенню навчання ; перевір) :и знань : ? охорони пращ працівників 
ДТГО «Львівська залізниця», затвес джена наказом начальника залізниці від 7.11.2008 р. 
№825/Н;

- Положення про розробку інструкцій з охорони праці НГІАОП 0.00-4.15-98;



- Положення про газову службу у ВСП «Ремонтне вагонне депо Здолбунів». затверджене 
начальником дедо розпорядженням від 05.01.2016 року.

- Положення про енергетичну службу у ВСП «Ремонтне вагонне депо Здолбунів». 
затверджене розпорядженням начальника депо від 05.01.2016 року,

На підприємстві ведуться:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань.охорони праці на робочому місці:
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- журнал обліку талонів-попереджень:
- журнал ступеневого контролю стащ охорони праці у підрозділі:
- журнали обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
- журнали обліку та зберігання засобів захисту;
- журнали обліку та огляду такелажних засобів, механізмі в та прис гроїв;
- журнали випробовування абразивного та ельбового інструменту;
- журнал перевірки пневматичного інструменту;
- вахтові журнали машиністів кранів.

У підрозділі наказом від 18.01.2018 року №33 створено постійно діючу комісію з перевірки 
знань з охорони праці. Голова комісії -  головний інженер Соболєв Ярослав Валентинович 
(посвідчення від 21.07.2016 року № 13). заступник голови комісії -  головний технолог 
Панасюк Віктор Степанович ('посвідчення від 10.11.2016 р. №211. члени комісії - інженер з 
охорони праці І категорії Помазанко Марія Степанівна (керівник служби охорони пратті. 
голова профспілкового комітету, посвідчення від 18.08.2016 року №15) та інженер з охорони 
праці II категорії Соболева Наталія Миколаївна (посві;гчення ві д 21.04.2017 року №7). які 
пройшли навчання та перевірку знань в «Навчально-методологічному центрі охорони праці 
та промислової безпеки. Львівський иавчально-методоло лчний відділ».

Згідно наказу начальника депо від 02.10.2017 року № 174 «Про організацію виконання робіт 
на висоті» затверджено «Перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками». 
Відповідальною особою за виконання робіт на висоті, відповідальним за ведення журналу 
обліку робіт, що виконуються за нарядами-допусками та видачу нарядів-допускіз призначено 
головного механіка Мазурця Станіслава Володимировича, який пройшов відповідне 
навчання та перевірку знань (протокол від 20.04.2018 року) у «Навчально-методологічному 
центрі охорони праці та промислової безпеки. Львівський навчально-методологічний 
відділ».

Працівники, що залучаються до виконання робіт на висоті пройшли відповідний медичний 
огляд, забезпечені засобами індивідуального захист/ згідно встановлених норм.

На підприємстві обладнано кабінет з промислової безпеки та охорони праці, який 
обладнаний згі.що з Рекомендаціями щодо організації р зботи кабінету промислової безпеки 
та охорони праці, затверджених Головою Держгірпромнагляду від 16.01.2008 току. Кабінет 
обладнаний комп’ютерною техн ікою. стендами, відеотехнікою та навчальними 
відеофільмами. В наявності всі необхідні нормативно-право-si акти з охорони праці, 
методична та довідкова література, навчальн:; програми. Робо :а кабінету охорони праці 
проводиться у відповідності з місячнлми та квартальними планам я.

У підрозділі ведеться триступенева й контроль за станом oxoî.ohf праці. Перша ступінь 
контролю проводиться щозмінно керівниками дільниць, друга стутінь -  2 рази в місяць 
комісійно під головуванням заступника начальника, гретя ступінь -  щомісячно, згідно 
графіка. Проводиться розгляд результатів перевірок та проведеної роботи щодо усунення 
недоліків, що оформлюється відповідними протоко;:ами.



В депо розроблено 68 Інструкцій з охорони праці за професіями та за видами робіт.

Працівники ВЧДР-7 забезпечені спецодягом, с п є ц в з у т т я м  та засобами індивідуального 
захисту забезпечені згідно НПАОП 60.1-3.31-17 «Норми безоплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
залізничного транспорту» та НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безп іатпої видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних 
професій різних галузей промисловості». Особисті картки облік у спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів індивідуального захисту ведуться у відповідності до встановлених вимог.

Згідно наказу начальника депо від 20.02.2018 року №83 призначено відповідальним за 
справний стан і безпечну експлуатацію усього електрогосподарства і забезпечення виконання 
ПТЕ електроустановок у ВСП «Ремонтне вагонне депо Здолбунів» майстра Вишняка Леоніда 
Володимировича, який має 4 кваліфікаційну групу з електробезпеки та пройшов віттпошлне 
навчання та перевірку знань у «Навчально-методологічному центрі охорони праці та
промислової безпеки. Львівський навчально-методологічний відділ» (посвідчення від
23.11.2016 року № 4548-149-16. остання перевірка знань 30.11,2017 р., термін наступної 
перевірки знань -  30.11.2018рЛ. Відповідальним за нагляд за загальним станом 
електрогосподарства призначений головний інженер Соболєв Ярослав Валентинович, який 
має 4 кваліфікаційну групу з електробезпеки та пройшов відповідне навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці у «І Іавчально-методологічному центрі охорони праці та 
промислової безпеки. Львівський навчально-меїодологічний відділ» (посьідчення від
23.11.2016 р. № 4547-149-16. остання перевірка знань 30.11.2017 року, термін наступної 
перевірки знань -  30.11.2020 р.).

Згідно наказу начальника від 09.01.2018 року №17 особою, відповідальною за зберігання 
балонів зі стисненими та зрідженими газами призначити Чупреш о Наталію Миколаївну, яка 
пройшла відповідне навчання та перевірку знань (посвідчення від 22.04.2016 роїг • № 46).

Особою, відповідальною за справний стан та експлуатацію ковальсько-пресовоп) обладнання 
є головний механік Мазурець Станіслав Володимирович.

Особою, відповідальною за безпечне проведення зварювальних робіт є заступник начальника 
Капран Анатолій Леонідович, який пройшов відповідне навчзння та перевірку знань в 
«Навчально-методологічному центрі охорони праці та промислової безпеки Львівський 
навчально-методологічний відділ» (п<»свідчення зід ' 8.08 2016 року № 15-12).

Підрозділ забезпечений зварювальним обладнанням, на як є відповідні паспорти та настанови 
з експлуатації. Обладнання проходить своєчасне випробування згідно з «ПТЕ 
електроустановок споживачів». Електрозварники ручного зварювання, електрогазозварники 
та електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах раз на два роки 
проходять атестацію, в наявності відповідні посвідчення. Також, всі зварники щорічно 
проходять навчання та перевірку знань з питань схорони праці в комісії, що затверджена

----------- -- .і .^ .  - : - . т г г .  л г  і

Управління Держпраці у Рівненській області |

ЗАРЕЄСТРОВАНО


