ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
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Найменування
юридичної особи
Місце
державної
реєстрації
юридичної
особи
Код платника податків
згідно
з
ЄДРПОУ
юридичної особи
Код виду діяльності
згідно з КВЕД
Прізвище, ім’я та по
батькові керівника
Номер телефону
Номер телефаксу
Адреса електронної
пошти
Місце (адреса) виконання
робіт
підвищеної
небезпеки
та/або
експлуатація
(застосування)
машин,
механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки

-

Публічне акціонерне товариство «Українська
залізниця»
03680, м. Київ, вул. Тверська, 5

-

40081195/095

-

49.20 - Вантажний залізничний транспорт

-

Кулик Анатолій Іванович

-

(03353) 6-22-40,
(03353) 6-22-40,
(03352) 6-20-55

-

Україна, 45000, м. Ковель, вул. Ветеранів, 6
виробничий підрозділ "Ковельська
дистанція сигналізації і зв’язку".

Інформація
про
наявність
договору
страхування
цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої ш коди:_____________ страхова компанія «Експострахування» м.Київ
вул. Луначарського буд.14 офіс 18, термін дії до 31.12.18р., договір
№Л/НА-171561/НЮ від 27,12.2017_____________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я,

Кулик Анатолій Іванович____________________________
(прізвище, ім’я та 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 під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. Роботи верхолазні згідно додатку 6 Порядку видачі дозволів на______
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

виконання
робіт
підвищеної
небезпеки
та
на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

затв. Постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 (в редакції постанови КМУ
без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення

від 07.02.2018 № 48) -12 робочих місць
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІН Ш І ВІДОМОСТІ

Згідно вимог розділу III, ст. 13 Закону України «Про охорону праці»
відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки у виробничому підрозділі «Ковельська дистанція
сигналізації і зв’язку» регіональної філії «Львівська залізниця» Публічного
Акціонерного Товариства «Українські залізниці» (далі - Ковельська дистанція
сигналізації і зв’язку ) є начальник дистанції Кулик Анатолій Іванович.
В дистанції створено службу охорони праці. Функції служби охорони
праці, відповідно до наказу по підприємству від 14.07.2016р. №133 покладено
на інженера з охорони праці Мацюк Ірину Степанівну, яка пройшла навчання та
перевірку знань в комісії законодавчих та інших нормативно-правових актів з
охорони праці, у тому числі: електро- та пожежної безпеки, гігієни праці,
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, підйомників, об’єктів
котлонагляду, посудин що працюють під тиском, правил безпеки газового
господарства, надання першої медичної допомоги потерпілим, локалізації та
ліквідації аварій та катастроф, правил перевезення небезпечних вантажів,
роботи на висоті, правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями, галузевих нормативних актів з охорони праці, що діють на
залізничному транспорті (протокол від 21.07.2016, № 13).
Робота з питань охорони праці у виробничому підрозділі «Ковельська
дистанція сигналізації і зв’язку» проводиться у відповідності до вимог Системи
управління охороною праці в ДТГО «Львівська залізниця», затвердженої
наказом від 02.12.2011 р. № 1349/Н.
В дистанції розроблено і введено в дію 74 інструкції з охорони праці за
професіями та за видами робіт. Інструкції з охорони праці за професіями та за
видами робіт, розроблені безпосередніми керівниками робіт.
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та журнал обліку видачі
інструкцій з охорони праці в дистанції ведеться відповідно до додатку №6 та №7
“Положення про розробку інструкцій з охорони праці” НПАОП 0.00-4.15-98.
По видам робіт та по професіям, які передбачені в даній декларації діють
наступні інструкції з охорони праці:
• Інструкція з охорони праці № 70 під час робіт із застосуванням
переносних драбин та стрем’янок. Наказ від 22.05.2017 року № 129.
•
Інструкція з охорони праці № 48при демонтажі ліній зв’язку та
знятті дротів. Наказ від 22.05.2017 року № 129.
•
Інструкція з охорони праці № 49при роботі на опорах повітряних
ліній зв’язку. Наказ від 22.05.2017 року № 129.

•
Інструкція з охорони праці № 33 при виконанні аварійно відновлювальних робіт та пошкоджених ліній зв’язку. Наказ від 22.05.2017 р
№129.
Наказом від 02.01.2018р. № 5 в дистанції затверджено і введено в дію
технологічні карти по безпечному виконанні робіт :
•
Технологічна карта №1з безпечного виконання робіт на опорах
місцевої телефонної мережі.
•
Технологічна карта №7 з безпечного виконання робіт по
обслуговуванню пристроїв зв’язку на опорах контактної мережі.
•
Технологічна карта №8 з безпечного виконання робіт на опорах
ПГЗ.
•
Технологічна карта №17 з безпечного виконання робіт при
обслуговуванні та демонтажу повітряних ліній зв’язку.
На підприємстві наказом від 02.01.2018р. № 19 створено постійно діючу
комісію по перевірці знань з питань охорони праці. Голова комісії - начальник
дистанції Кулик А.І. (протокол від 05.08.2016р. № 14), заступник голови комісії
- головний інженер Кліщ Т.В. (протокол від 15.12.2017р. № 17). Члени комісії:
інженер з охорони праці Мацюк І.С.(протокол від 21.07.2016, № 13), голова
профкому Гасюк Ю. О. (протокол від 05.08.2016р. № 14), які пройшли навчання
і перевірку знань в "Галузевому навчально-методичному центрі охорони праці
Львівської залізниці".
У відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення
навчання та перевірки знань формуються плани-графіки проведення навчання
та перевірки знань з питань охорони праці. Розроблені і затверджені переліки
питань для перевірки знань по професіям та екзаменаційні білети.
Організація навчання та інструктажів з питань охорони праці працівникам
під час прийняття на роботу і в процесі роботи проводиться, згідно вимог
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників ДТГО
«Львівська залізниця»», яке затверджене наказом начальника залізниці від
17.11.2008 року № 825/Н, з відповідними записами в Журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці.
На підприємстві ведуться:
• Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
• Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці;
• Журнали обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
• Журнали обліку та зберігання засобів захисту.
Працівники дистанції проходять попередні та періодичні медичні огляди
згідно розробленого та затвердженого начальником дистанції графіку.
Працівники забезпечені засобами захисту згідно з нормами видачі НПАОП
60.1-3.31-17 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту

України» та НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
загальних професій різних галузей промисловості», а саме: костюм бавовняний,
плащ (напівплащ), черевики шкіряні, чоботи гумові, фартух брезентовий,
костюм брезентовий, рукавиці брезентові, окуляри захисні, каска захисна,
рукавиці комбіновані. Взимку додатково костюм „Гудок”, чоботи утеплені,
шапки-вушанки, рукавиці утеплені.
Розроблено і затверджено "Переліки робіт, які виконуються за
наряд-допуском, за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації" ,
роботи проводяться відповідно до наказу від 01.02.2018р. №63 "Про право
видачі, систему нумерації, порядок реєстрації і зберігання нарядів та
розпоряджень» та наказу від 01.02.2018р. №61 «Про відповідальних осіб та
організацію роботи на висоті і верхолазних робіт».
Усі працівники, які мають право видачі наряд-допуски , пройшли навчання і
перевірку знань Закону України "Про охорону праці" та нормативно-правових
актів до нього, "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті".
Для забезпечення безпечної роботи працівників виробничого підрозділу
«Ковельська дистанція сигналізації і зв’язку» під час виконання робіт
верхолазних відповідно до вимог «Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) відповідальною особою по загальному
нагляду за дотриманням вимог безпеки та охорони праці при виконанні робіт
верхолазних призначено заступника начальника дистанції по зв’язку Максимука
Б.М., який пройшов спеціальне навчання з вивчення «Правил охорони праці під
час виконання робіт на висоті» в "Галузевому навчально-методичного центру
охорони праці Львівської залізниці (протокол від 02.09.2016р. № 16).
На період відпустки, відрядження, хвороби та інших випадках відсутності
відповідальної особи по загальному нагляду за дотриманням вимог безпеки та
охорони праці при виконанні робіт верхолазних, виконання обов’язків в
кожному окремому випадку наказом по дистанції покладається на працівників
д истанцшкщрі пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з вивчення
|ш р ац і під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07).
А.І.Кулик
(ініціали та прізвище)

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