
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018р № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

03680, м. Київ, вул. Тверська, 5, код платника податків згідно ЄДРПОУ: 40075815,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_______ Виконуючий обов’язки голови правління Кравцов Євген Павлович,_______
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________________тел/факс: (044) 465-39-69, tsup_op@ukr.net__________________
номер телефону, 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 податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Виробничий підрозділ «Томашгородський кар’єр» філії «Центр управління 
промисловістю» ПАТ «Українська залізниця», за адресою: 34240, Рівненська 
область, Рокитнівський район, смт. Томашгород, вул. Садова, 22_________________

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 - відсутній

найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився

Я, начальник виробничого підрозділу «Томашгородський кар’єр» філії «Центр 
управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» Лапюк Олег Олександрович, який 
діє на підставі довіреності, посвідченої 27.10.2017 року приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу Мазурчуком В.В. за реєстровим № 2657 
та Положення про підрозділ,________ _______________________________________

(прізвище, ім'я, 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 та промислової безпеки під 
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
1) роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (пункт 6 додатку 6 Порядку);
2) роботи в бункерах (пункт 8 додатку 6 Порядку);
3) маркшейдерські роботи (пункт 11 додатку 6 Порядку);
4) роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (пункт 16 додатку 6 
Порядку);
5) зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним 
газом (пункт 18 додатку 6 Порядку);
6) зварювальні роботи (пункт 19 додатку 6 Порядку);
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7) експлуатацію устатковання для буріння свердловин на суходолі (пункт 1 додатку 
7 Порядку);
8) експлуатацію ковальсько-пресового устатковання (пункт 3 додатку 7 Порядку)

найменування виду робіт та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна 
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: 23, на яких існує підвищений ризик отримати травми: 23.
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Томашгородський кар’єр має на балансі власні будівлі і споруди у кількості 28 
од.: за адресою -  смт. Томапігород, Рокитнівського району, Рівненської обл. вул. 
Садова, 22 всього -  19 од.: будівля побутового приміщення для обслуговування 
робітників (243,8м ), побутові приміщення дробарно-сортувального цеху(60,8м"), 
будівля сторожової охорони (7,4м ) будівля дизельної електростанції^ 105,6м"), 
будівля трансформаторної підстанції (11,8м), заправочна станція (5,5м), будівля 
залу засідань (116,6м2), будівля контори (93,0м2), водонапірна башта(10,7м2), 
будівля гараж на 8 автомашин (3414,3м2), будівля майстерні для транспортних 
засобів (868,8м ), боксів гараж на 12 автомашин (460,1м ), будівля матеріального 
складу (397,4м2),будівля трансформаторної підстанції та диспетчерської (107,м2), 
будівля первинного дроблення(461,1м2), будівля вторинного дроблення (242,0м2), 
будівля з/д вагова(8,5м ), будівля механічної майстерні(389,7м ), будівля їдальні 
(172м2);

За адресою -  смт. Томапігород, Рокитнівського району. Рівненської обл, вул.
Садова, 22а: всього -  8од„ будівля для тари 26,6(м ), будівля-сховище для засобів
підриву (48,8м ), сховище для вибухових-матеріалів (164,2м ), будівля караульного
приміщення (84,6м ), сховище для вибухових матеріалів (73,3м ), сховище для
вибухових матеріалів (73,3м ), будівля для пожежного інвентаря (12,2м ), будівля 
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для дров (30,3м

За адресою -  смт. Томапігород, Рокитнівського району. Рівненської обл. вул. 
Кучера, 9 всього -  1 од.: квартира у житловому будинку №1 (40,0 м ).

Інші відомості:
Відповідальний за створення безпечних умов праці у Томашгородському кар’єрі, 

відповідно до законодавства з охорони праці, а також забезпечення додержання 
вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці - начальник 
кар’єру Лапюк Олег Олександрович (наказ про призначення на посаду № 36 /ос від 
09.02.2015). Пройшов навчання та перевірку знань і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, у тому числі: «Правил 
будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» (НПАОП0.00-1.60- 
66), «Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що діють під тиском» 
(НПАОП 0.00-1.59-87), «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» ( 
НПАОП 0.00-1.15-07 ), «Правил охорони під час роботи з інструментом та 
пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12) в комісії з перевірки знань в філії «Центр 
управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця», посвідчення № ЦУП -8/17-49, 
(протокол від 06.10.2017р. № 12).

Також, пройшов навчання та перевірку знань і виявив необхідні знання з питань 
охорони праці: «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом», «Правил охорони праці під час дроблення і сортування.



збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів», «Правил безпеки 
під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», 
«Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин 
відкритим способом», «Інструкції з безпечної організації та проведення масових 
вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах», «Правил охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в Рівненському експертно- 
технічному центрі Держгірпромнагляду України (посвідчення № 1299-88-18, 
протокол від 02.04.2018 № 88).

Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках» в Рівненському експертно-технічному центрі 
Держгірпромнагляду України (посвідчення № 3275-98-18, протокол від 25.07.2018 
№ 98).

На Томашгородському кар’єрі призначені відповідальні особи за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки в цехах і 
підрозділах кар’єру:

Лех Броніслав Станіславович, начальник гірничого цеху -  по гірничому цеху;
Хоменюк Юрій Петрович, начальник дробильно-сортувального цеху -  по 

дробильно-сортувальному цеху;
Терещук Володимир Євгенович, начальник ремонтно-транспортного цеху -  по 

ремонтно-транспортному цеху;
Клімцов Сергій Юрійович, майстер навантажувальної дільниці -  по 

навантажувальній дільниці;
Тимощук Олексій Савович, в.о.механіка з ремонту устаткування -  по
(прізвище,імя,по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
дільниці інші працівники.

промислової безпеки,
Наказом начальника Томашгородського кар’єру від 27.03.2018 № 66 створена 

служба охорони праці у складі: інженера з охорони праці 1 категорії -  Кикавської 
Тетяни Георгіївни, призначеної наказом від 08.07.2015 № 104/ос.

Наказом від 21.02.2018р. № 44 затверджене Положення про службу охорони 
праці та наказом 21.02.2018р. № 45 затверджене Положення про систему 
управління охороною праці на підприємстві. Наказом від 09.02.2018р. № 41 
затверджене Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці. Згідно Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці розроблені та наказом від 04.05.2017р. № 56 введені в дію інструкції з 
охорони праці по професіях згідно штатного розкладу та видах робіт, які 
виконуються на підприємстві, в тому числі при виконанні заявлених в 
декларації. _____________________________________

наявність служби охорони праці,
Складений та затверджений план-графік проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці по професіях для працівників, з яким робітники 
ознайомлені під підпис. Після перевірки знань з питань охорони праці 
оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт.

У кар’єрі розроблений та затверджений перелік інструкцій, що діють на 
підприємстві. Загальна кількість інструкцій -  81 шт., з них 14 шт. - для



виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки.
Наказом № 51 від 27.05.2016 року затверджено програму та конспект 

проведення вступного інструктажу з охорони праці.
У Томашгородському кар’єрі є в наявності паспорти, інструкції з експлуатації 

на все обладнання, технологічні карти та проекти виконання робіт на висоті.
наявність інструкцій, експлуатаційної документації,

З працівниками Томашгородського кар’єру проводяться інструктажі з питань 
охорони праці (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) -  
зареєстровані у відповідних журналах.

Наказом від 31.01.2018 № 32 затверджено Порядок проходження
працівниками інструктажів з питань охорони праці.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності 
до вимог Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці. Посадові особи проходять попереднє (під час прийняття 
на роботу) та періодичне (1 раз на 3 роки) навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці в комісії Томашгородського кар’єру.

На підприємстві наказом від 17.01.2018р. № 24 створена постійно діюча 
комісія з перевірки знань з питань охорони праці. Члени комісії пройшли 
навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський експертно-технічний центр 
Держпраці» відповідно до статті 18 ЗУ «Про охорону праці» та Положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці і мають 
посвідчення.

Відповідальний за утриманням та безпечну експлуатацію 
вантажопідіймальних кранів і машин, за технічний стан та експлуатацію 
посудин, що працюють під тиском в Томашгородському кар’єрі -  головний 
механік

Цісарук Юрій Ярославович, призначений наказом від 06.01.2018 № 13.
Відповідальний за електрогосподарство -  начальник кар’єру
Лапюк Олег Олександрович, призначений наказом від 06.01.2018 № 15.
Інші працівники проходять навчання та перевірку знань з питань охорони 

праці в комісії Томашгородського кар’єру. _______________________________
інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Задекларовані роботи, які виконуються на висоті, виконуються на робочих 
місцях слюсарів (електрослюсарів) чергових та з ремонту устаткування 
(гірничого та дробильного), слюсарів з ремонту автомобілів, слюсарів- 
ремонтників, електрогазозварників, електрозварників ручного зварювання, 
водіїв, машиніста крана автомобільного, машиністів екскаватора, машиністів 
бурової установки, машиністів бульдозера, машиністів навантажувальної 
машини, машиністів тепловоза, машиністів насосних установок, машиністів 
живильника, дробильників, люкових, оператора заправних станцій, лаборанта з 
фізико-механічних випробувань, прибиральника виробничих та службових 
приміщень. (Згідно штатного розпису у кількості 93 особи).

Наказом від 06.08.2015р. № 120/ос прийнято на роботу маркшейдера II 
категорії Нікітіна Олександра Борисовича, який пройшов навчання в Київському 
міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації на право ведення 
маркшейдерських робіт на відкритих гірничих розробках та навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці в комісії Томашгородського кар’єру._____________



Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт на кар’єрі виконує 
маркшейдерська служба підприємства, що відповідно штатному розкладу 
складається з маркшейдер II категорії - 1 чол.

Перелік робіт маркшейдерської служби визначають: «Інструкція по
виконанню маркшейдерських робіт», «Типове положення про відомчу 
маркшейдерську службу», посадова інструкція маркшейдера кар’єру.

Маркшейдерська служба підприємства забезпечена приміщенням для 
виконання та зберігання маркшейдерської документації, а також необхідними 
приладами та інструментами для виконання маркшейдерських робіт: 
електронним тахеометром Trimble 3305 зі штативом та вимірювальною віхою, 
вимірювальною стрічкою, інженерним калькулятором, комп’ютером з 
геодезичним та маркшейдерським програмним забезпеченням, канцелярським 
приладдям.

Електрослюсарі чергові та з ремонту устаткування (гірничого та дробильного) 
щорічно в комісії Томашгородського кар’єру проходять перевірку знань з 
електробезпеки на групу з електробезпеки .
(Згідно штатного розпису у кількості 5 осіб).

Ремонт електричного устаткування електричних мереж напругою понад 
1000 В- 11 одиниць:

- трансформаторна підстанція ТП-1 2500 кВа 10/6 кВ;
- трансформаторна підстанція ТП-2 1600 кВа 6/0,4 кВ;
- трансформаторна підстанція ТП-3 630 кВа 6/0,4 кВ;
- трансформаторна підстанція ТП-4 '540 кВа 6/0,4 кВ;
- трансформаторна підстанція ТП-5 ПКТП 400 кВа 6/0,4кВ;
- трансформаторна підстанція ТП-6 40 кВа 6/0,4 кВ;
- трансформатор ЕКГ-5А 40 кВА;
- трансформатор ЕКЕ-4,6Б 40 кВА;
- пункт приключения ЯКНО-бкВ;
- комірки 10 кВ (РУ-10/6кВ);
- комірки 6кВ (РУ-10/6кВ);
- роботи на повітряних лініях електропередач;
- роботи на кабельних лініях електропередач;
- роботи в електроустановках, зв'язаних з підняттям на висоту;
- роботи в електроустановках з застосуванням механізмів та 

вантажопідіймальних машин;
- роботи при експлуатації мобільних будівель і споруджень;
- огляду та технічного обслуговування світильників освітлення.
Електрогазозварники та електрозварники ручного зварювання

Томашгородського кар’єру пройшли навчання та атестацію в Дорожньому 
центрі стандартизації, метрології та експертизи регіональної філії «Львівська 
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та мають посвідчення.

(Згідно штатного розпису у кількості 5 осіб, 3 робочих місця).
Засоби індивідуального захисту: щиток захисний лицьовий, окуляри захисні 

газозварника, рукавички діелектричні, спецвзуття та спецодяг, жилет сигнальний 
зі світловідбивними смугами з тканини із вогнегасним просоченням.

Працівники Томашгородського кар’єру забезпечуються спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, згідно «Норм 
безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313 для працівників



ВП «Томашгородський кар'єр » з додатками, затвердженого наказом № 54 від 
01.03.2018 року.

Працівники Томашгородського кар’єру щорічно проходять обов’язкові 
періодичні медичні огляди у відповідності до Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства 
охорони здоров’я України № 246 від 21.05,2007 р.___________________________

інформація про наявність засобів індивідуального захисту.
ВП «Томашгородський кар’єр» забезпечено нормативно-правовими актами з 

питань охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в 
декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та 
навчання з питань охорони праці.

Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці

___  ___________  2 0 ___ р. № _____________________________________

Управління Держпраці у Рівненській областП
ЗАРЕЄСТРОВАНО

За ! д

( д о г з д з

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з меток 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки г; 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Примітки
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, як 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


