
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця : Акціонерне товариство «Українська залізниця».__________
03680. м.Київ. вул.Єжи Ґедройця. 5. код ЄДРПОУ 40075815.__________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» - Желько Марчек . номер телефону: (044) 465-0030

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
телефакс : (044) 465-40-59. адреса електронної пошти : иг(@,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;
34503. Рівненська обл.. м. Сарни, вул. Київська. 25 

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 проволився________
(дата проведення аудиту)

Я. Подтероб Віктор Миколайович_______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

начальник виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Ковель», що діє на підставі 
довіреності № 6797 від 09.07.2016 р., 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. Зберігання балонів із стисненим киснем, зрідженими вибухонебезпечними газами (пропан-бутан) 
згідно додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатапію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затв. 
постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 (в редакції постанови КМУ від 07.02.2018 р. № 48) -  1 
робоче місце.

2. Зварювальні роботи згідно додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт пі пвишеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, затв. постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 (в редакції постанови КМУ від 
07.02.2018 р. № 48) -  1 робоче місце.

(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які



виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Інші відомості

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Кількість робочих місць В тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм
32 1

Загальна кількість будівель і споруд Цехів, дільниць
12 5

Згідно вимог РОЗДІЛУ III. СТ.13 Закону України «Про охорону праці»_________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
в Акціонерному товаристві «Українська залізниця» (далі АТ «Укрзалізниця») є в.о. голови правління

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
АТ «Укрзалізниця»Желько Марчек. Нарівні АТ «Укрзалізниця» створено Департамент

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
охорони праці та промислової безпеки. Контроль за станом охорони праці на рівні регіональної філії 
«Львівська залізниця» здійснює Львівський регіональний відділ контролю за умовами праці та
промисловою безпекою Департаменту охорони праці та промислової безпеки.________________

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

По регіональній філії «Львівська залізниця» відповідальним за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки є Директор Регіональної філії 
«Львівська залізниця» Черніцький Роман Романович (довіреність посвідчена 03.07.2019 року № 4489)

Відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки в виробничому структурному підрозділі «Локомотивне депо Ковель» є начальник підрозділу 
Подтероб Віктор Миколайович (довіреність посвідчена 09.07.2019 року № 6797)

У виробничому структурному підрозділі «Локомотивне депо Ковель» (далі - депо) створено 
службу охорони праці. Згідно наказу по депо № 64 від 15.02.2019 керівником служби охорони праці 
призначено начальника сектору охорони праці Денисюк Вікторію Вікторівну. Служба охорони 
праці депо у своїй діяльності керується законодавством України, нормативно-правовими актами з 
охорони праці, колективним договором депо, галузевими нормативними актами з охорони праці. 
Системою управління охороною праці, посадовими інструкціями, наказами начальника депо та 
Положенням про службу охорони праці. Служба охорони праці депо входить до структури депо, як 
одна з основних виробничо-технічних служб та підпорядковується безпосередньо начальнику депо. 
Працівники служби охорони праці пройшли навчання та перевірку знань в комісії Львівського 
навчально -  методологічного відділу Навчально методологічного центру охорони праці та 
промислової безпеки Департаменту охорони праці та промислової безпеки Галузевого навчально- 
методичного центру охорони праці Львівської залізниці (начальник сектору охорони праці Денисюк 
В.В. -  посвідчення № 08-07 від 27.09.2018, інженер з охорони праці Притула О.П - посвідчення № 
02-10 від 13.02.2020). Робота служби охорони праці депо організована згідно «Положення про 
службу охорони праці», затвердженого наказом начальника депо № 167 від 13.07.2017.

Навчання працівників депо проводиться згідно «Положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці працівників Державного територіально-галузевого



об’єднання «Львівська залізниця», затвердженого наказом начальника залізниці № 825/Н від 
17Л 1.2008.

В підрозділі діють Система управління охороною праці в ДТГО «Львівська залізниця», 
затверджена наказам № 1349/Н від 02.12.2011, Положення про енергетичну службу локомотивного 
депо Ковель від 01.02.2016.

В депо діє триступеневий контроль за станом охорони праці у відповідності до вимог Системи 
управління охороною праці в ДТГО «Львівська залізниця».

В наявності нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки, розроблені та 
затверджені 161 інструкція по професіях та видах робіт у відповідності до Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці НПАОП 00.0-4.15-98. Інструкції переглядаються згідно графіка 
перегляду. Перелік інетрукцій з охорони праці затверджений начальником депо 02.02.2020.

В депо розроблено наступні інструкції з охорони праці: «При виконанні електрозварювальних 
робіт» № 16; «При виконанні газозварювальних робіт» № 78; «Під час перевезення, приймання, 
зберігання і видачі балонів зі етиснутими і зрідженими газами» № 72; «Для працівників при 
транспортуванні, прийманні, видачі кисневих балонів» № 124.

В депо 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;
Журнал обліку талонів-попереджень;
Журнал ступеневого контролю стану охорони праці у підрозділі;
Журнали обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
Наказом «Про призначення комісій по перевірці знань з питань охорони праці» № 80 від 

20.02.2020 року створено комісії по перевірці знань працівників з питань охорони праці:
комісія № 1:
голова комісії -  головний інженер депо Медвідь В.В. (протокол перевірки знань від 15.11.2018

№ 12);
комісія № 2:
голова комісії -  начальник депо Подтероб В.М. (протокол перевірки знань від 16.05.2019

№ 10);
Члени комісії: заступник начальника Столярець 0 .0 . (протокол перевірки знань № 18 від 

01.08.2019); начальник сектору охорони праці Денисюк В.В. (протокол перевірки знань № 8 від 
27.09.2018); начальник відділу Оніщук С.О. ( протокол перевірки знань № 8 від 27.09.2018); головний 
технолог Оніщук В.О. (протокол перевірки знань № 4 від 27.02.2019); помічник начальника з кадрів 
Стасюк Н.М. (протокол перевірки знань № 20 від 26.09.2020); в.о. старшого інспектора з кадрів 
Давидюк А.В. (протокол перевірки знань № 4 від 27.02.2019); головний механік Шайнюк І.В. 
(протокол перевірки знань № 01 від 23.01.2020); інженер з охорони праці Притула О.П. (протокол 
перевірки знань № 02 від 13.02.2020); провідний інженер з навчання кадрів Вербицький В.1. 
(протокол перевірки знань № 10 від 25.10.2018); голова профкому Корнелюк В.Є. (протокол 
перевірки знань № 23 від 07.11.2019); представник первинної профспілкової організації ВПМ 
Іванович В.Р. (протокол перевірки знань № 7 від 21.04.2017), які пройшли навчання і перевірку знань 
в Львівському навчально -  методологічному відділі Навчально-методологічного центру охорони 
праці та промислової безпеки Департаменту охорони праці та промислової безпеки Галузевого 
навчально-методичного центру охорони праці Львівської залізниці.

В депо функціонує кабінет охорони праці, який забезпечено комп’ютерною технікою, 
стендами, навчальними фільмами, нормативно-правовими актами з охорони праці та методичною 
документацією.

Зварювальні роботи в депо проводяться з дотриманням вимог Правил пожежної безпеки в 
Україні та нормативно-правових актів з охорони праці. Організація та безпечне проведення 
зварювальних робіт визначені наказом №60 «Про порядок організації й цроведення зварювальних та 
інших вогневих робіт» від 20.02.2018 року. Наказом № 80 «Про організацію нагляду, утримання та 
безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском» від 20.02.2020 року організовано 
зберігання балонів зі стисненими та зрідженими газами. Відповідальною особою за безпечне



проведення зварювальних робіт та зберігання балонів зі стисненими та зрідженими газами по цеху 
експлуатації обертове депо Сарни призначено керівника цеху -  заступника начальника Столярця 
Олександра Онуфрійовича (посвідчення № 18-19 протокол № 18 від 01.08.2019)

Наказом начальника депо № 84 від 20.02.2020 «Про призначення відповідальних за 
електрогосподарство по локомотивному депо Ковель, відповідальних за електробезпеку в підрозділах 
депо, затвердження комісій по перевірці знань ПТЕ електроустановок і ПБЕЕС» Призначити 
відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства по локомотивному 
депо головного інженера Медвідя В.В. - V кваліфікаційна група до і вище 1000В. (посвідчення 
№18/9-Е від 21.11.2018).

Депо забезпечено зварювальним обладнанням, яке проходить своєчасне випробування.
Електрозварник ручного зварювання депо пройшов у встановленому порядку навчання, 

перевірку знань (протокол № 45 від 15.03.2019), інструктажі з питань охорони праці та медичні 
огляди. Атестація зварника депо проведена в 2019 році. Електрозварник рзшного зварювання депо 
пройшов перевірку знань ПТЕЕС, ПБЕЕС, після чого йому присвоєно III групу з електробезпеки.

В депо проведено атестацію робочих місць за умовами праці, наказ від 29.12.2018 № 398 «Про 
підсумки атестації робочих місць за умовами праці».

Електрозварник ручного зварювання депо, забезпечуються засобами індивідуального захисту, 
спецодягом, спецвзуттям згідно вимог НПАОП 60.1-3.31-17 «Норми безоплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного 
транспорту», а саме: костюм для зварника, черевики шкіряні із захисними носками на 
маслобензостійкій підошві, рукавиці брезентові з крагами або рукавички шкіряні зварника, рукавиці 
комбіновані, окуляри захисні газозварника, щиток захисний лицьовий (або окуляри захисні зі 
світлофільтрами), жилет сигнальний із світловідбивальними смугами та вогнезахисним просоченням, 
каска захисна з підшоломником, куртка з тканини із вогнезахисним просоченням на )п:еплювальній 
прокладці, брюки з тканини із вогнезахисним просоченням на утеплювальній прокладці, чоботи 
кирзові утеплені, рукавиці з крагами утеплені.

Балони зі зрідженими газами, киснем зберігаються в окремих, спеціально облаштованих 
приміщеннях, які відповідають вимогам пожежної безпеки та охорони праці. Балони при зберіганні 
захищені від прямих сонячних променів і інщих джерел тепла. Балони зберігаються із нагвинченими 
захисними ковпаками, в вертикальному положенні в гніздах відсіків. У місцях зберігання вивіщено 
правила експлуатації, перевезення, зберігання балонів. Підлога складів балонів рівна, неслизька, з 
поверхнею, що виіш0ї^^їріфрутворення при ударі. Наповнені балони зберігаються окремо від 
повних.

В.М. Подтероб
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в управлінні Держпраці 
в Рівненській області «____» __________20___ р., №_____

Управління Держпраці у Рівненській області \
ЗАРЕЄСТРОВАНО ?
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