
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
1 Найменування юридичної ~ 

особи
2 Місце державної реєстрації -  

юридичної особи

Фактичне місце реєстрації

3 Код платника податків згідно з _ 
ЄДРПОУ юридичної особи
Код платника податків згідно з _ 
ЄДРПОУ Фактичної особи

4 Код виду діяльності згідно з -  
КВЕД

5 Прізвище, ім’я та по батькові -  
керівника
Прізвище, ім’я та по батькові 
керівника фактичної особи

6 Номер телефону -
7 Номер телефаксу -
8 Адреса електронної пошти -
9 Місце (адреса) виконання робіт -

підвищеної небезпеки та/або 
експлуатація (застосування) 
машин, механізмів, устатку
вання підвищеної небезпеки

Публічне акціонерне товариство 
«Українська залізниця»
03680 , м. Київ , вул. Тверська , буд.5.
33028, Рівненська область, місто Рівне, вул.. 
16 Липня, 17
40075815

40081195
63.21.1 -  Функціонування інфраструктури 
залізничного транспорту
Кравцов Євген Павлович

Якименко Іван Миколайович
(0362) 22-67-25, (0362) 42-33-44.
(0352) 42-31-60
е-шаіі: ЬгсІпЗ зесгеІаг@Єп.гаі1\уау.ІУІУ.иа 
29 виробничих підрозділів: -  залізничні 
станції Луцьк, Ковель, Ківерці, Заболоття, 
Вижва, Вербка, Камінь-Каширський, 
Повурськ, Троянівка, Малевичі,
Чорторійськ, Рафалівка, Мацеїв, Любомль, 
Ягодин, Любленець-Волинський, Турійськ, 
Овадно, Устилуг, Ізов, Володимир 
Волинський, Іваничі, Горохів, Звиняче, 
Сенкевичівка, Несвіч-Волинський, Гнідава, 
Олика, Цумань.

Волинська область

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 проводився__________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Кравцов Євген Павлович______
(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 та промислової безпеки під час



виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

п.6 (додаток 6). Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра -  37 чол.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, 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),

кількість будівель та споруд - 0_______________________________________________________________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Згідно вимог розділу III. ст. 13 Закону України «Про охорону праці»відповідальним
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

у Публічному акціонерному товаристві «Українська залізниця» (далі -  ПАТ_______
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

«Укрзалізниця») є в.о. Голови правління ПАТ«Укрзалізниця» Кравцов Євгеній
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

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

На рівні ПАТ «Укрзалізниця» створено Департамент охорони праці та 
промислової безпеки.

Контроль за станом охорони праці по регіональній філії «Львівська залізниця» 
здійснюється Львівським регіональним відділом контролю за умовами праці та 
промисловою безпекою Департаменту охорони праці та промислової безпеки.
По регіональній філії «Львівська залізниця» відповідальним за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки є в.о. директора 
Регіональної філії «Львівська залізниця» Заньків Зіновій Зіновійович.

Відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки у виробничому структурному підрозділі «Рівненська дирекція 
залізничних перевезень» (далі ДН -  3 ) є в.о. начальника ДН -  3 Якименко Іван 
Миколайович, -  відповідальні особи пройшли навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці.

В дирекції створена служба (сектор) охорони праці (наказ від 07.02.2011 р. № 
36. Служба охорони праці складається із сектора охорони праці у складі двох 
працівників -  начальника сектора охорони праці та провідного інженера сектора 
охорони праці. Службі охорони праці оперативно підпорядковуються інженери з 
охорони праці станцій Здолбунів, Рівне, Луцьк, Ковель, Сарни, Клесів.

Згідно «Положення про службу охорони праці Львівської залізниці», 
затвердженого наказом начальника залізниці від 03.04.2007 № 294/Н, розроблено 
«Положення про службу (сектор) охорони праці ВП «Рівненська дирекція 
залізничних перевезень» ДТГО «Львівська залізниця»», затверджене наказом 
начальника дирекції від 15.03.2010 року № 95. Сектор охорони праці дирекції 
безпосередньо підпорядковується начальнику виробничого структурного підрозділу 
«Рівненська дирекція залізничних перевезень». На спеціалістів з охорони праці 
сектору дирекції та станції розроблено посадові інструкції. Робота спеціалістів з 
охорони праці дирекції здійснюється в повному обсязі відповідно до річного та 
місячних планів робіт, затверджених начальником дирекції.



В службі охорони праці дирекції є чотири кабінети промислової безпеки та 
охорони праці загальною площею 130 м , які обладнані згідно Рекомендацій щодо 
організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджених 
Головою Держгірпромнагляду від 16.01.2008. Кабінети обладнані телевізорами, 
відеомагнітофонами, стендами, є в наявності відеокасети з фільмами та диски з 
відеофільмами. Робоче місце працівників сектору охорони праці дирекції оснащено 
2 комп’ютерами з принтерами, електронною поштою.

Робота кабінетів охорони праці проводиться у відповідності до розроблених 
річних планів.

Розроблені і затверджені переліки питань для перевірки знань по професіям та 
екзаменаційні білети.

Робота з питань охорони праці у виробничому структурному підрозділі 
«Рівненська дирекція залізничних перевезень» проводиться у відповідності до вимог 
Системи управління охороною праці в ДТГО «Львівська залізниця», затвердженої 
наказом від 02.12.2011 № 1349/Н.

Контроль за станом охорони праці здійснюється по трьох ступенях. Перша 
ступінь проводиться керівниками змін перед початком роботи і під час робочої 
зміни, друга ступінь контролю здійснюється комісією під головуванням начальників 
станцій 1-5 класів та заступників начальників позакласних станцій за участі 
представника профспілки. Третя ступінь контролю проводиться комісією дирекції 
згідно розробленого «Графіку проведення перевірок по 3-му ступеню контролю за 
станом охорони праці в структурних підрозділах виробничого структурного 
підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» згідно вимог «Системи 
управління охороною праці в ДТГО „Львівська залізниця», затвердженої наказом № 
1349/Н від 02.12.2011».

Щомісячно проводиться розгляд результатів перевірок та проведеної роботи 
щодо усунення виявлених недоліків, що оформлюється протоколами.

Проведення профілактичної роботи з попередження виробничого травматизму 
проводиться сектором охорони праці дирекції та її керівним складом.

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 на 2018 рік розроблені та затверджені встановленим порядком. Проводиться 
щоквартальний розгляд заходів, протоколи є в наявності.

Атестація робочих місць проведена у 2018 році. Про результати атестації 
робочих місць за умовами праці в дирекції видані накази. Наступна атестації 
робочих місць за умовами праці запланована на 2020 рік.

У дирекції діє наказ про призначення відповідальних за проходження 
медоглядів. Розроблені графіки та поіменні списки проходження працівниками 
дирекції медоглядів. Випадків несвоєчасного проходження медоглядів працівниками 
дирекції станом на поточний час виявлено не було.

В дирекції розроблено 244 інструкції 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. Розроблено та затверджено в.о. начальника 
дирекції графік перегляду діючих інструкцій згідно термінів.

З



Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та журнал обліку видачі 
інструкцій з охорони праці в дирекції ведеться згідно додатку № 6 та № 7 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98.

Працівники виробничих підрозділів дирекції спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту забезпечені згідно 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» Особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту ведуться у відповідності до встановлених вимог.

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» та «Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці працівників ДТГО «Львівська залізниця»», 
затверджене наказом начальника залізниці від 17.11.2008 року № 825/Н.

Перевірка знань з питань охорони праці проводиться комісією, призначеною 
наказом начальника дирекції від 31 січня 2018р. №25 , члени комісії пройшли 
навчання та перевірку знань з охорони праці в Навчально-учбових центрах 
Держпраці та у Галузевому навчально-методичному центрі Львівського регі
онального відділу контролю за умовами праці та промисловою безпекою 
Департаменту охорони праці та промислової безпеки регіональної філії «Львівська 
залізниця».

Всі структурні підрозділи дирекції забезпечені необхідною нормативно- 
правовою документацією з питань охорони праці згідно Рекомендацій щодо 
організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджених 
Головою Держгірпромнагляду від 16.01.2008 року.

Експлуатаційна документація та матеріально-технічна база в дирекції є в 
наявності.

І.М. Якименко .
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці « 20 /^ Ґ  р. № С>^€Р


