ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавці і
1

Найменування
особи

юридичної

-

2

Місце державної реєстрації
юридичної особи
Код платника податків згідно з
ЄДРПОУ юридичної особи

-

Публічне акціонерне товариство "Українська
залізниця" регіональна філія
"Львівська
залізниця", виробничий структурний підрозділ
"Львівський загін воєнізованої охорони"
м. Київ, вулиця Тверська, будинок 5

-

40081195

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

-

49.20 - вантажний залізничний транспорт

-

Федунь Ярослав Васильович

-

(0322)26-11-04, (0322)26-14-04, (0322)26-98-25
(0322)26-14-04

-

Стрілецька команда з охорони вантажів та об’єктів
на станції Ковель - 45002, Волинська область,
місто Ковель, вулиця Тимошенка,9;
Відокремлена група з охорони вантажів та об’єктів
на станції Ківерці від стрілецької команди на
станції Ковель - 45200, Волинська область, місто
Ківерці, пр. Привокзальний,?;
Окремий пожежний поїзд станції Ковель - 4500,
Волинська область, місто Ковель, вулиця
Театральна, 46, 15 колія Володимирського парку
станції Ковель.

3
4
5
6
7
8
9

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Товариство з додатковою відповідальністю «Міжнародна страхова компанія».
Договір № Л/НО-17432/НЮ від 05.05.2017р.
Я ,_____ _____ Федунь Ярослав Васильович_________
прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

на основі довіреності ( № 9747 від 31.10.2017 року) 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:
Роботи що виконуються на висоті понад 1,3 м, крім робіт верхолазних
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування

та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в

допомогою підйомних колисок,

будівельних підйомників згідно пункту 7

тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

додатку 6 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, затверджених Постановою КМУ
від 26.10.2011 № 1107. 8 робочих місць, в тому числі 4 де існує підвищений ризик
виникнення травм. Стрілецька команда з охорони вантажів та об’єктів на станції
Ковель - штатна чисельність 58 од. із них 48, що виконують роботи з підвищеною
небезпекою; відокремлена група з охорони вантажів та об’єктів на станції Ківерці
від стрілецької команди на станції Ковель- штатна чисельність 19 од. із них 18.
що виконують роботи з підвищеною небезпекою; Окремий пожежний поїзд
станції Ковель - штатна чисельність 22 од. із них 19, що виконують роботи з
підвищеною небезпекою.
Інші відомості:
Згідно вимог розділу III, ст. 13 Закону України "Про охорону праці"
відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки в виробничому структурному підрозділі "Львівський загін
воєнізованої охорони" регіональної філії "Львівська залізниця" Публічного
акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - загін) є начальник загону
Федунь Ярослав Васильович.
Відповідальні за безпечне виконання робіт по структурним підрозділам:
Стрілецька команда з охорони вантажів та об’єктів на станції Ковель начальник команди Степанюк Віктор Якович; відокремлена група з охорони
вантажів та об’єктів на станції Ківерці від стрілецької команди на станції Ковель
- начальник групи - Кость Володимир Анатолійович; окремий пожежний поїзд
станції Ковель - начальник поїзда Щербатюк Андрій Васильович.
З 2015 року по теперішній час у загоні випадків виробничого травматизму
допущено не було.
В загоні створена служба охорони праці - наказ від 21.07.2017 року №134.
Служба охорони праці складається із двох працівників - помічника начальника
загону з охорони праці(Колеснікова Олександра Олегівна) та інженера з охорони
праці.
В загоні робота з охорони праці організована відповідно до "Положення про
службу охорони праці регіональної філії "Львівська залізниця", затвердженого
наказом від 04.07.2016 року №486-воН/од. Служба охорони праці загону
безпосередньо підпорядковується начальнику виробничого структурного
підрозділу "Львівський загін воєнізованої охорони" . На спеціалістів з охорони
праці розроблені посадові інструкції. Робота спеціалістів з охорони праці загону
здійснюється в повному обсязі відповідно до річних, квартальних та місячних
планів робіт, затверджених начальником загону.
В штабі загону є кабінет промислової безпеки та охорони праці, який
обладнаний згідно "Рекомендацій щодо організації роботи кабінету промислової
безпеки та охорони праці", затверджених Головою Держгірпромнагляду від
16.01.2008 року. Кабінет обладнаний відповідними стендами з охорони праці.
Розроблені і затверджені переліки питань та екзаменаційні білети для
перевірки знань з охорони праці по професіям.
Робота з питань охорони праці у загоні проводиться у відповідності до
вимог "Системи управління охороною праці в ДТГО "Львівська залізниця",
затвердженої наказом від 02.12.2011 року №1349/Н.
Контроль за станом охорони праці здійснюється по трьох ступенях. Перша
ступінь проводиться начальниками відділення перед початком роботи і під час

робочої зміни, друга ступінь контролю здійснюється комісією під головуванням
начальників підрозділів за участі уповноважених найманими працівниками осіб з
охорони праці. Третя ступінь контролю проводиться комісією загону згідно
розроблених місячних планів проведення перевірок 3-го ступеню контролю за
станом охорони праці.
Щомісячно проводиться розгляд результатів перевірок та проведеної
роботи щодо усунення виявлених недоліків, що оформлюється протоколами.
Проведення профілактичної роботи з попередження виробничого
травматизму проводиться керівним складом штабу загону та підрозділів загону,
уповноваженими найманими працівниками особами з охорони праці.
"Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни
праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,
попередженню випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та
аварій " розроблені та затверджені встановленим порядком. Проводиться
щоквартальний розгляд заходів, протоколи є в наявності.
У відділі кадрів загону виданий наказ про призначення відповідальних за
проходження медоглядів. Розроблені графіки та поіменні списки проходження
працівниками загону медоглядів. Випадків несвоєчасного проходження
медоглядів працівниками загону станом на поточний час виявлено не було.
По підрозділах загону розроблено 32 інструкцій з охорони праці за
професіями та за видами робіт. Ведуться журнали реєстрації розроблених та
обліку виданих інструкцій. 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 загоні ведеться згідно додатку №6 та №7
"Положення про розробку інструкцій з охорони праці" НПАОП 0.00-4.15-98.
Працівники загону спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального
захисту забезпечені згідно НПАОП 60.1-3.3117 "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".
Організація навчання та проведення 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" та "Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників ДТГО
"Львівська залізниця", затвердженого наказом начальника залізниці від 17.11.2008
року №825/Н.
Перевірка знань з питань охорони праці проводиться постійно діючою
комісією, призначеною наказом начальника загону, які пройшли навчання та
перевірку знань з охорони праці в " Львівського навчально-методологічного
відділі навчально-методологічного центру охорони праці та промислової безпеки
ПАТ "Українська залізниця".
Працівникам, для яких встановлений термін стажування, при прийомі на
роботу та при переводі з одного підрозділу в інший проводиться стажування.

Накази про стажування та допуск до самостійної роботи оформляються
відповідно до вимог "Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці працівників ДТГО "Львівська залізниця",
затвердженого наказом начальника залізниці від 17Л 1.2008 року №825/Н.
Всі підрозділи загону забезпечені необхідною нормативно-правовою
документацією, з питань охорони праці згідно "Рекомендацій щодо організації
слової безпеки та охорони праці", затверджених Головою
& 16.01.2008 року.
Я.В.Федунь
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органів Держпраці «
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