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:
найменування юридичної особи:
Публічне акціонерне товариство „Укрзалізниця”
місце її державної реєстрації: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5
код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 40081195
код виду діяльності згідно з КВЕД: 49.20
посада, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону, телефаксу, адреса
електронної пошти керівника:
начальник виробничого структурного підрозділу «Ковельська дистанція колії»
регіональної філії «Львівська залізниця» публічного акціонерного товариства
•<Укрзалізниця» Ваць Микола Володимирович,
і

С-М

р-35-1 /

місце (адреса) виконання роботи підвищеної небезпеки тааб о експлуатації
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки):
45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Залізнична, 19.
інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Я, начальник ВСП «Ковельська дистанція колії», Ваць М.В., цією
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: ремонтні, монтажні, будівельні
та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; верхолазні та
скелелази!; зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із
стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом;
зварювальні роботи; навчання з питань охорони праці працівників; ковальськопресове устатковання.
Інш і відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони
праці,' згідно наказу по підприємству від 22.07.2016 року №328, покладено на
інженера з охорони праці Павловича Романа Миколайовича та інженера з
охорони праці Іллюх Ольгу Володимирівну, які 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 (протокол від 25.01.2018 №1 та протокол від
21.07.2016 №13 відповідно).
У ВСП «Ковельська дистанція колії» розроблено та затверджено наступні
акти з охорони праці:
- «Положення про службу охорони праці» згідно наказу №306 від 13.07.2016
року;
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці працівників ВСП «Ковельська дистанція колії» згідно наказу
№249 від 09.06.2010 року;
- перелік інструкцій з охорони праці затверджений 01.03.2018 року.
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 робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
На підприємстві наказом від 14.02.2018 року №102 створено комісії по
перевірці знань працівників з питань охорони праці:
комісія №1: голова комісії - начальник дистанції колії Ваць М.В. (протокол
перевірки знань від 24.12.2015 №24);
комісія №2: голова комісії - головний інженер Іщук В.Л. (протокол
перевірки знань від 27.10.2016 №20):
комісія №3: голова комісії - заступник начальника Олещук О.В. (протокол
перевірки знань від 24.11.2016 №22);
комісія №2: голова комісії - заступник начальника Вакуліч В.С. (протокол
перевірки знань від 21.07.2016 №13);
члени комісії: інженер з охорони праці - Павлович Р.М. (протокол
перевірки знань від 25.01.2018 №1), інженер з охорони праці - Іллюх О.В.
(протокол перевірки знань від 21.07.2016 №13), голова первинної профспілкової
організації Ковельської дистанції колії - Місюра С.Ф. (протокол перевірки знань
від 05.08.2016 №14), 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.
Згідно наказу від 01.03.2018 року №145 призначено відповідальних осіб за
видачу нарядів-допусків при виконанні робіт на висоті, розроблено і затверджено
«Перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядами-допусками». «Список
працівників, які мають право виконувати роботи на висоті», «Список працівників,
які мають право бути відповідальними особами при виконанні робіт на висоті».
Усі працівники, внесені до списків, пройшли навчання і перевірку знань Закону
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, «Правил

безпечної роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» протокол від 26.01.2018 року №1.
Працівники дистанції колії пройшли медичний огляд.
Працівники дистанції колії забезпечені засобами захисту в достатній
кількості.
По дистанції колії проведена атестація робочих місць за умовами праці,

Декларація зареєстрована у журналі обліку
управлінні Держпраці в Волинській області «
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