
Додаток 8 
до Порядку 

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Акціонерне товариство «Українська залізниця»,__________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи

03680, м.Київ, вул.Тверська, 5, ЄДРПОУ 40075815, Кравцов Євген Павлович______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

тел. (044) 465-00-30 електронна пошта uz@uz.gov.ua__________________________
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;

33013 м. Рівне, площа Привокзальна, 1 тел. (0362) 42-33-08, факс: (0362) 26-95-10
місце виконання робіт устаткування підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»_____

(найменування страхової компанії,

СТРОК дії до 18Л0.2019 р № УЗ/ЦЛ-18544/Ю від 18.10.2018 р.____________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

і

Я, начальник виробничого підрозділу «Вокзал станції Рівне»_________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 

філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця»__________________________

Мулявка Олександр Гнатович (довіреність НИМ 496797 зареєстрована за 
№282 від 31.01.2019)_______________________ _____________________ _______

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

mailto:uz@uz.gov.ua


(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, згідно додатку 6 Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 
затвердженого постановою КМУ від 26,10.2011 № 1107 (в редакції постанови 
КМУ від 07.02.2018 № 48) -  2 робочих місця._______________________________
2. Технологічні транспортні засоби, згідно додатку 7 Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою 
КМУ від 26.10.2011 № 1107 (в редакції постанови КМУ від 07.02.2018 № 48) -
1 одиниця:____________________________________________________________
- колісний трактор з навісним обладнанням ХТЗ -3510, рік випуску -  2006,_____
Україна_______________________________________________________________

Кількість робочих місць на вокзалі станції Рівне 74 од., 14 од., -  на яких існує
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
підвищений ризик виникнення травм (12 од., -  прибиральники, 2 од„- будівельна 
бригада)_____________________________________________________________

Кількість будівель на вокзалі станції Рівне б од., споруд -  10 од.____________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки - начальник вокзалу станції Рівне
Мулявка Олександр Гнатович (протокол від 30.03.2016 № 4, посвідчення № 04-І1), 
заступник начальника вокзалу Луцик Тетяна Іванівна (протокол № 4 від 05.04.2018 
№ 04-01).

Вищевказані відповідальні особи пройшли відповідні навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці в Львівському навчально-методологічному відділі 
Навчально-методологічного центру охорони праці та промислової1 безпеки 
Департаменту охорони праці та промислової безпеки ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці» та вимог нормативно -  
правових актів до нього, наказом начальника вокзалу № 52 від 20.04.2005 функції 
служби охорони праці, покладено на провідного інженера з охорони праці 
Дутчак Тетяну Андріївну протокол №15 від 18.08.2016, посвідчення № 15-15, яка 
пройшла навчання і перевірку знань законодавчих та інших нормативно -  
правових актів з охорони праці, у 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 першої медичної допомоги потерпілим, галузевих нормативних 
актів з охорони праці, що діють на залізничному транспорті, локалізації та 
ліквідації аварій та катастроф, правил перевезення небезпечних вантажів в 
Львівському навчально-методологічному відділі Навчально-методологічного 
центру охорони праці та промислової безпеки Департаменту охорони праці та 
промислової безпеки ПАТ «Укрзалізниця».

і



Керівник служби охорони праці підпорядкований начальнику вокзалу.
У виробничому підрозділі «Вокзал станції Рівне» діє:

- Система управління охороною праці, затверджена наказом від 02.12.2011 
№1349/Н;
- Положення про службу охорони праці ВП «Вокзал станції Рівне», затверджене 
наказом №45 від 15.02.2007р.;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці працівників філії «Пасажирська компанія», затверджене наказом 
№386 від 20.12.2018р.;
Перевірка знань з питань охорони праці проводиться комісією, призначеною 

наказом начальника вокзалу від 14.12.2018 № 155 «Про створення комісії по 
перевірці знань з питань охорони праці». Голова комісії - начальник вокзалу 
Мулявка О.Г. (протокол №4 від 30.03.2016, посвідчення № 04-11), заступник 
голови комісії - заступник начальника вокзалу Луцик ТІ. (протокол № 4 від 
05.04.2018 №04-01).

Члени комісії: провідний інженер з охорони праці Дутчак Т.А. (протокол №15 
від 18.08.2016 посвідчення № 15-15), та голова профкому - старший інспеткор з 
кадрів Головницька Н.О. (протокол №15 від 18.08.2016, посвідчення № 15-16), 
які пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці в Львівському 
навчально-методологічному відділі Навчально-методологічного центру охорони 
праці та промислової безпеки Департаменту охорони праці та промислової 
безпеки AT «Укрзалізниця».
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці ДНАОП 0.00-4.15-98;
- Наказом начальника вокзалу 14.12.2018 № 158 «Про призначення осіб,
відповідальних за видачу наряд-допусків за безпечне виконання робіт на висоті 
та про допуск робіт на висоті». ,
- Наказом начальника вокзалу 23.10.2017 №126 «Про призначення
відповідальних осіб за облік, зберігання, своєчасне проведення випробувань 
запобіжних поясів». *

Згідно наказу начальника вокзалу від 29.11.2018 № 146 «Про призначення 
відповідальної особи за безпечне виконання робіт технологічним транспортним 
засобом», призначено відповідальні особи за безпечне виконання робіт 
технологічним транспортним засобом.

Для виконання робіт технологічним транспортним засобом, на вокзалі 
розроблено «Інструкцію з охорони праці № 34 під час виконання робіт 
трактором», яка затверджена наказом №121 від 23.10.2017.

На вокзалі станції Рівне є затверджений начальником вокзалу перелік робіт та 
професій зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

На вокзалі станції Рівне організовано проведення інструктажів з питань 
охорони праці. Реєстрація інструктажів ведеться відповідно до Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
працівників філії «Пасажирська компанія».

На підприємстві ведуться:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці,



Журнали 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,
Журнали обліку та зберігання засобів захисту.

Інструкції з охорони праці розроблені на всі види виконуваних робіт та 
відповідні професії відповідно до переліку професій та робіт по ВП «Вокзал 
станції Рівне», перелік затверджено 28.11.2018 в якому зазначено 36 інструкцій з 
охорони праці з них по видах робіт 11.
Для виконання робіт на висоті на вокзалі розроблені інструкції з охорони праці:

- № 22 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням 
драбин»;
- № 31 «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті із 
використанням спеціальних страхувальних засобів».

Працівники, які залучаються до виконання робіт на висоті, виконують роботу 
за результатами медичного огляду (з наявним посвідченням про перевірку знань 
з питань охорони праці та відповідними відмітками про результати перевірки та 
проходження медичного огляду).

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.02.2007 №246 «Про 
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій» та наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.03.2010 
№240 «Про проведення періодичних медичних оглядів працівників» визначено 
порядок та терміни проходження медичних оглядів працівниками вокзалу.

Згідно з наказом начальника вокзалу від 27.12.2018 року №167 «Про 
організацію проведення медичних оглядів» призначена відповідальна особа за 
забезпечення своєчасного направлення та проходження медичного огляду 
працюючих — старший інспектор з кадрів. Розроблений план-графік 
проходження медичних оглядів, поіменний список працівників які підлягають 
періодичному медичному огляду погоджений з головним державним санітарним 
лікарем СЕС. В наявності акт визначення контингенту осіб, затверджений 
начальником вокзалу 21.11.2018 року та погоджений лікарем з гігієни праці 
управління Держпраці в Рівненській області, які підлягають періодичним 
медичним оглядам.

Працівники ВП «Вокзал станції Рівне» забезпечені спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту в повному 
обсязі, а саме:
пояс запобіжний, каска захисна, костюм бавовняний, халат бавовняний, 
черевики шкіряні, згідно з НПАОАП 60.1-3.31-17 «Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам залізничного транспорту України».

Згідно наказу начальника вокзалу від 29.11.2018 № 146 «Про призначення 
відповідальної особи за безпечне виконання робіт технологічним транспортним 
засобом», призначено відповідальні особи за безпечне виконання робіт 
технологічним транспортним засобом.

Експлуатаційна документація в наявності.



На вокзалі станції Рівне обладнано кабінет охорони праці та технічного 
навчання загальною площею 37м котрий забезпечений телевізором, 
відеомагнітофоном, стендами. Кабінет забезпечений нормативно-правовою, 
мад$р§Ш1ІІ|^ехнічною базою та навчально-методичною документацією.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці _____ ______________20____
№

персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

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


