ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця:
найменування юридичної особи:
Публічне акціонерне товариство „Українська залізниця”
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:
виконуючого
обов’язки начальника виробничого структурно го __підрозділу
«Локомотивне депо Ковель» регіональної філії «Львівська залізниця» публічного
акціонерного товариства «Українська залізниця» Медвідь Віталій Віталійович,
тел.(03352)6-26-43
місце (адреса) виконання роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки):
43000 , Волинська обл„ м, Ковель, вул. Ветеранів, ІЗ.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Я, виконуючий обов’язки начальника виробничого структурного підрозділу
«Локомотивне депо Ковель», Медвідь В.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 викопуються ка висоті
понад 1,3 метра: верхолазні та скелелазні роботи; зберігання балонів, контейнерів,
цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та
інертним газом: зварювальні роботи: навчання з питань охорони праці працівників:
ковальсько-пресове устатковання.
Інші відомості:
У виробничому структурному підрозділі «Локомотивне депо Ковель» ( даліде то) створено службу охорони праці. Згідно наказу по депо №262 від 23. 11,2015
керівником служби охорони праці призначено начальника сектору охорони праці
Денискж 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 Т У
підпорядковується безпосередньо начальнику депо. Працівники служби охорони прац»
пройшли навчання та перевірку знань в комісії Львівського навчально -методологічного відділу Навчально методологічного центру охорони праці га

промислової безпеки Департаменту охорони праці та промислової безпеки Галузевого
навчально-методичного центру охорони праці Львівської залізниці (начальник сектору
схорони праці Денисюк В.В. - посвідчення №15-13 від 30.07.2015, інженер з охорони
праці Кот Д.М. - посвідчення №01-19 від 25.01.2018, інженер з охорони праці Янчук
В.С. - посвідчення №14-06 від 15.10.2017). 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 17.11.2008.
В наявності нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки,
розроблені та затверджені інструкції по професіях та видах робіт. Інструкції
переглядаються згідно графіка перегляду. Перелік інструкцій з охорони праці
затверджений начальником депо 31.08.2017.
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;
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»
№11 від 10.01.2018 року створено комісії по перевірці знань працівників з питань
охорони праці:
комісія №1:
голова комісії - головний інженер депо Шевчик О.М. (протокол перевірки знань
від 22.02.2018 №2П);
комісія №2:
голова комісії - в.о. начальника депо Медвідь В.В. (протокол перевірки знань
від 06.10.2016 №19);
члени комісій: заступник начальника депо Нечипорук М.В. (протокол перевірки
знань №16 від 23.11.2017); начальник сектору охорони праці Денисюк В.В. (протокол
перевірки знань №15 від 30.07.2015); інженер з охорони праці Кот Д.М. (протокол
перевірки знань №01 від 25.01.2018); інженер з охорони праці Янчук В.С. (протокол
перевірки знань №14 від 15.10.2017); заступник начальника депо Саміляк С В,
(протокол перевірки знань №16 від 23.11.2017); головний технолог Денисюк О.А.
(протокол перевірки знань №02 від 09.03.2017); помічник начальника з кадрових
питань Стасюк Н.М. (протокол перевірки знань №14 від 05.08.2016); головний механік
Причепа А.О. (протокол перевірки знань №14 від 05.08.2016); провідний інженер з
навчання кадрів Вербицький В.І. (протокол перевірки знань №17 від 17.09.2015);
голова профкому Корнелюк В.Є. (протокол перевірки знань №14 від 05.08.2016);
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 експлуатується ковальсько-пресове обладнання, а саме: молот М-415А
1962 року виготовлення (м. Воронеж), молот МБ-412 1962 року (м. Воронеж), прес
типу А 1233 1987 року (Полтавський ТРЗ), прес для пресовки і розпресовки 1979 року
(м. Москва «Красньш путь»), прес для запресовки і розпресовки Пр198Б 1974 року (м.
Москва «Красньш путь»), пресформа 2010 року (ТРМ Івано-Франківськ), прес для
висадки конусів 1972 року (м. Москва), яке відповідає вимогам нормативно-правових
актів з охорони праці.
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 проведення зварювальних та інших вогневих робіт» від 20.02.2018 року.
Наказом №241 «Про організацію нагляду, утримання та безпечну експлуатацію
посудин, що працюють під тиском» від 13.10.2016 року призначені відповідальні
особи за утримання та безпечну експлуатацію балонів. Балони зі зрідженими газами,
киснем зберігаються в окремих, спеціально облаштованих приміщеннях, які
відповідають вимогам пожежної безпеки та охорони праці. Електрогазозварники депо
пройшли у встановленому порядку навчання, перевірку знань, інструктажі з питань
охорони праці та медичні огляди. Атестація зварників депо проведена в 2017 році.
Згідно наказу від 07.11.2017 року №289 «Про організацію виконання робіт на
висоті» 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 відповідальних осіб 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» та медичні огляди.
Працівники депо, забезпечені 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».
В депо проведено атестацію робочих місць за умовами праці, наказ від
З і .12.2013 № 364 «Про результати р еетапії робочих місць за умовами праці».
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