ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»,
03680 м. Київ-150. вул. Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815, в.о. голови правління______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ПАТ «Укрзалізниця» - Кравцов Євген Павлович, номер телефону: (044) 465-0030,______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

_______ телефакс: (044) 465-40-59, адреса електронної пошти: иг@и2.еоу.иа______________
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

____________________45008, Волинська обл. м. Ковель, вул. Ветеранів 4,__________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_______ виробничий структурний підрозділ «Експлуатаційне вагонне депо Ковель»________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Волинська обл.. м. Ковель, вул. Ветеранів.4; Волинська обл„ м. Ковель, вул . О.Олеся.5: Волинська обл.. м.
Ковель, вул. Ветеранів. 27: Волинська обл.. Іваничівський р-н. смт Гваничі. вул. Залізнична.11; Волинська
обл„ Володимир-Волинський р-н. с.Рокитниця. вул . Привокзальна.З: Волинська обл.. Любомльський р-н.
Римачівська сільрада. с.Римачі. вул. Призалізнична. 20: Волинська обл.. Ківерцівський р-н. м.Ківерці.
вул.Кузнецова.17: Волинська обл.. м.Луцьк. вул.Привокзальна.28

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. 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, устатковання підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра - 159 чол._________________
(найменування виду робіт

Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом - 20 чол.____________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

Зварювальні роботи - 14 чол._____________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Ковальсько-пресове устаткування - 1одиниця:
молот пневматичний 1990 р.в.. МА4129А Астраханський завод ковальсько-пресового
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

обладнання.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості

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

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«Укрзалізниця») є
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

в.о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Кравцов Євген Павлович.______________________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На рівні ПАТ «Укрзалізниця» створено Департамент охорони праці та промислової
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

безпеки. Контроль за станом охорони прані 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 (довіреність посвідчена від 25.10.2017
№3473).
Відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки у виробничому структурному підрозділі «Експлуатаційне вагонне депо
Ковель» (далі ВЧДЕ-8) є начальник ВЧДЕ-8 Рибак Володимир Анатолійович (довіреність
посвідчена від 01.11.2017 №9901).
У підрозділі наказом від 01.04.2013 р. № 46 створена служба охорони праці. Функції
служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці на Бістаєву Вікторію
Борисівну (керівник служби охорони праці) та інженера з охорони праці Лукашика
Олександра Вікторовича, які в «Навчально-методологічному центрі охорони праці та
промислової безпеки. Львівський навчально-методологічний відділ» пройшли навчання та
перевірку знань з питань охорони праці, в тому числі: електро- та пожежної безпеки, гігієни
праці, безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, об’єктів
котлонагляду, газового господарства, посудин, що працюють під тиском, надання першої
медичної допомоги потерпілим, галузевих нормативних актів з охорони праці, що діють на
залізничному транспорті, локалізації та ліквідації аварій та катастроф, правил перевезення
небезпечних вантажів, роботи на висоті, правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями (посвідчення від 05.08.2016 №14-03, видане Бістаєвій В.Б.;
посвідчення від 30.07.2015 року №15-09, видане Лукашику О .В .).
У підрозділі діє:
- Система управління охороною праці в ДТГО «Львівська залізниця», затверджена
наказом від 02.12.2011 р. «1349/Н;
■ Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці
працівників ДТГО «Львівська залізниця», затверджена наказом начальника залізниці від
17.11.2008 р. №825/Н;
- Положення про енергетичну службу у ВП «Експлуатаційне вагонне депо Ковель»,
затверджене 11.01.2016 року.
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98;
На підприємстві ведуться:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал 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;
- журнал обліку талонів-попереджень;

- журнал ступеневого контролю стану охорони праці у підрозділі;
- журнали обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
- журнали обліку та зберігання засобів захисту;
- журнали обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв;
- вахтові журнали машиністів кранів.
У підрозділі наказом від 23.01.2018 №32 створено постійно діючу комісію з перевірки
знань з охорони праці. Голова комісії - головний інженер Пустовий В.М. (посвідчення від
10.11.2015 року № 18-03), заступник голови комісії - начальник виробничо-технічного
відділу Мончук Я Л . (посвідчення від 21.04.2017 № 07-03), члени комісії - інженер з охорони
праці Бістаєва В.Б. (посвідчення від 05.08.2016 №14-03), інженер з охорони праці Лукашик
О.В. (посвідчення від 30.07.2015 №15-09), майстер ремонтного електро-механічного цеху
Чирук Г.С. (посвідчення від 05.08.2016 №14-02), головний механік Тетерук О.М.
(посвідчення від 10.12.2015 №23-30), юрисконсульт Бородчук О.В. (посвідчення від
10.11.2016 №21-35), голова профспілкового комітету Мартинюк О.В. (посвідчення від
05.08.2016 №14-01), які пройшли навчання та перевірку знань в «Навчальнометодологічному центрі охорони праці та промислової безпеки. Львівський навчальнометодологічний відділ».
Згідно наказу начальника депо від 18.10.2017 року № 310 «Про організацію виконання
робіт на висоті» затверджено «Перелік робіт на висоті, які виконуються за нарядамидопусками». Відповідальною особою за виконання робіт на висоті призначено Пустового
Віктора Миколайовича (посвідчення від 10.11.2015 року № 18-03). Відповідальним за
ведення журналу обліку робіт, що виконуються за нарядами-допусками та видачу нарядівдопусків призначено майстра ремонтного електро-механічного цеху Чирука Григорія
Степановича (посвідчення від 05.08.2016 №14-02).
Працівники, що залучаються до виконання робіт на висоті пройшли відповідний
медичний огляд, забезпечені засобами індивідуального захисту згідно встановлених норм.
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 нарядамидопусками», «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 нормативноправових актів до нього, «Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями», «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті» та медичні огляди.
На підприємстві обладнано кабінет з охорони праці, який обладнаний згідно з
Рекомендаціями щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці,
затверджених Головою Держгірпромнагляду від 16.01.2008 року. Кабінет обладнаний
комп’ютерною технікою, стендами, відеотехнікою та навчальними відеофільмами. В
наявності всі необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, методична та довідкова
література, навчальні програми. Робота кабінету охорони праці проводиться у відповідності з
місячними та квартальними планами.
У підрозділі ведеться триступеневий контроль за станом охорони праці. Перша ступінь
контролю проводиться щозмінно керівниками дільниць, друга ступінь - 2 рази в місяць
комісійно під головуванням заступника начальника, третя ступінь - щомісячно, згідно
графіка. Проводиться розгляд результатів перевірок та проведеної роботи щодо усунення
недоліків, що оформлюється відповідними протоколами.
В депо розроблено 96 Інструкцій з охорони праці за професіями та за видами робіт.
Працівники ВЧДЕ-8 забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального
захисту забезпечені згідно НПАОП 60.1-3.31-17 «Норми безоплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
залізничного транспорту» 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.
Згідно наказу начальника депо від 05.04.2017 року №157 призначено відповідальним за
справний стан і безпечну експлуатацію усього електрогосподарства і забезпечення виконання
ПТЕ електроустановок у ВП «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» майстра Чирука Григорія

Степановича, який має 4 кваліфікаційну групу з електробезпеки та пройшов відповідне
навчання та перевірку знань (посвідчення від 23.11.2012 року № 4590, остання перевірка
знань 26.01.2018р., термін наступної перевірки знань - 26.01.2019р.).
Згідно наказу начальника від 16.04.2018 року №98 особою, відповідальною за зберігання
балонів зі стисненими та зрідженими газами призначено головного механіка Тетерука
Олександра Миколайовича, який пройшов відповідне навчання та перевірку знань
(посвідчення від 16.02.2017року № 1ПТ-11).
Особою, відповідальною за справний стан та експлуатацію ковальсько-пресового
обладнання є головний механік Тетерук Олександр Миколайович.
Особами, відповідальними за безпечне проведення зварювальних робіт є заступники
начальника Грабовець Анатолій Євгенієвич (посвідчення від 26.11.2015 № 21-04 та Бейда
Володимир Петрович (посвідчення від 09.06.2016 № 10-24).
В депо експлуатується ковальсько-пресове обладнання, а саме: електропневмомолот
МА-4129, виготовлено Астраханським заводом КПО у 1990 році, зав.№ 42300, маса падаючої
частини 80 кг, маса 3190 кг, який відповідає вимогам нормативно-правових актів з охорони
праці.
Підрозділ забезпечений зварювальним обладнанням, на як є відповідні паспорти та
настанови з експлуатації. Обладнання проходить своєчасне випробування згідно з «ПТЕ
електроустановок споживачів».
У підрозділі «Експлуатаційне вагонне депо Ковель» розроблені інструкції з охорони
праці №11 для електрозварників ручного зварювання та електрогазозварників, № 20 для
ковалів, працюючих на молотах і пресах, № 45 при транспортуванні і зберіганні балонів із
зрідженими і стиснутими газами, № 91 при експлуатації посудин, що працюють під тиском.
Електрозварники ручного зварювання та електрогазозварники раз на два роки проходять
атестацію, в наявності відповідні посвідчення. Також, всі зварники щорічно проходять
навчання та перевірку знань з питань охорони праці в комісії, що затверджена наказом
начальника депо від 23.01.2018 №32 (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 06.02.2018 р. №9, №23, від 20.02.2018 р. №57, від 13.03.2018 р. №80, №57,
№80, №93, від 14.03.2018 р. №104, №105, від 20.03.2018 р. №116.
Усі зварники пройшли в підрозділі перевірку знань правил ПТЕЕС і ПБЕЕС в об'ємі II
кваліфікаційної групи до 1000 В з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках до
1000 В у якості електротехнічного персоналу.
Електрозварники ручного зварювання, електрогазозварники ВЧДЕ-8 забезпечені
спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту забезпечені згідно НПАОП
60.1-3.31-17 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» та НПАОП 0.00-3.0709 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості»,
зокрема костюмом для зварника, черевиками шкіряними, рукавицями брезентовими, щитком
захисним лицьовим, жилетом сигнальним зі світловідбивальними смугами з тканини із
вогнезахисним просоченням, курткою та брюками із тканини із вогнезахисним просоченням
на утеплювальній прокладці, чоботами кирзовими утепленими, рукавицями з крагами
утепленими. Особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту ведуться у відповідності до встановлених вимог.
Балони з киснем та пропаном зберігаються у спеціально відведених та обладнаних
приміщеннях окремо. Балони при зберіганні захищені від прямих сонячних променів і інших
джерел тепла. Балоніоберігаються із загорнутими запобіжними ковпаками в вертикальному
положенні, в
Ш&щальних стійок. У приміщеннях складів вивішені правила
ек сп луатац ії,^ р^ ІЙ ш ^ ^ щ в е^ ен н я балонів. Підлога складів балонів рівна, з неслизькою
поверхнею,
ісїсржтворення при ударі по них будь-яких предметів. Наповнені
балони збери іт£ф£оТ£р£Ао
Порожніх балонів.
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