
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018р № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

03680, м. Київ, вул. Тверська, 5, код платника податків згідно ЄДРПОУ: 40075815, 
_______________________________ КВЕД:49.20______________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_______ Виконуючий обов’язки голови правління Кравцов Євген Павлович,______
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________________ тел/факс: (044) 465-39-69, tsup op@ukr.net_________________
номер телефону, 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;

Виробничий підрозділ «Радошинський кар’єр» філії «Центр управління 
промисловістю» ПАТ «Українська залізниця», за адресою: 45074, Волинська 
область, Ковельський р-н, с. Радошин, вул. Зелена, 1___________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - відсутній

найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився

Я, начальник виробничого підрозділу «Радошинський кар’єр» філії «Центр 
управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» Присада Ігор Вадимович , який 
діє на підставі довіреності, посвідченої 27.10.2017 року приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу Мазурчуком В.В. за реєстровим № 2654 
та Положення про підрозділ,________________________________________________

(прізвище, ім'я, 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 :
1) маркшейдерські роботи (пункт 11 додатку 6 Порядку);
2) роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (пункт 16 додатку 6 
Порядку);
3) зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним 
газом (пункт 18 додатку 6 Порядку);
4) зварювальні роботи (пункт 19 додатку 6 Порядку);
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5) та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки технологічного транспорту (пункт 5додатку 7 Порядку);_____

найменування виду робіт та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна 
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць на яких існує підвищений ризик отримати травми: 23
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Радошинський кар’єр має на балансі власні будівлі і споруди у кількості 9 од.: 
за адресою -  с. Радошин, Ковельського району. Волинської обл.„ вул. Зелена 1: 
будівля адміністративного корпусу (268,0м2);будівля реммайстерні з санітарно- 
побутовим приміщенням (623,4м );будівля контрольно-пропускного пункту(50,8м ), 
будівля локомотивного депо (125,8м2); будівля АЗС(45.1м2); будівля 
трансформаторної підстанції (44,5м2);); будівля електроцеху (10,0м2); будівля 
колійників (23,8м ); будівля токарного цеху (30,4м );

Інші відомості:
Відповідальний за створення безпечних умов праці у Радошинському кар’єрі, 
відповідно до законодавства з охорони праці, а також забезпечення додержання 
вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці - начальник 
кар’єру Присада Ігор Вадимович, (наказ про призначення на посаду № 62/ос від 
15.02.2007). Пройшов навчання та перевірку знань і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, у тому числі: «Правил 
будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» (НПАОП0.00-1.60- 
66), «Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що діють під тиском» 
(НПАОП 0.00-1.59-87), «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» ( 
НПАОП 0.00-1.15-07 ), «Правил охорони під час роботи з інструментом та 
пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12) в комісії з перевірки знань в Філії «ЦУП» ПАТ 
«Укрзалізниця» (протокол від 06.10.2017р. № 13 ).

Також, пройшов навчання та перевірку знань і виявив необхідні знання по 
програмі ПТЕ і ПБЕ при експлуатації електроустановок споживачів в комісії з 
перевірки знань в Волинському обласоному навчально курсовому комбінаті , 
посвідчення № 909 , (протокол від 23.04.2018р. № 37).

Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» в комісії з перевірки 
знань в ДП «Волинський експертно-технічний центр Держпраці», посвідчення 
№5/КК, (протокол від 14.07.2017р. № 41).

На Радошинському кар’єрі призначені відповідальні особи за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки в цехах кар’єру:

Тетерук Сергій Васильович , майстер гірничого цеху -  по гірничому цеху;
Троць Сергій Вадимович, майстер ремонтно-транспортного цеху -  по ремонтно- 

транспортному цеху;
Матвіюк Олександр Миколайович маркшейдері- по колійному господарству;
(прізвище,імя,по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки)

Наказом начальника ВП «Радошинський кар'єр» від 16.01.2018р. № 13 
створена служба охорони праці у складі: В.о.інженера з охорони праці -



Матвіюка О.М., призначеної наказом від 16.11.2015 № 11/ОС 
Наказом від 04.06.2018р. № 119 затверджене Положення про службу охорони 
праці та Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, наказом 29.01.2018р. №34 затвердженеПоложення про 
організацію оперативного контролю за станом охорони праці в ВП 
«Радошинський кар’єр» філії «ЦУП»Положення про систему управління 
охороною праці ВП «Радошинський кар’єр» філії «ЦУП Положення про порядок 
проведення оглядів стану охорони праці та виробничої санітарії по ВП 
«Радошинський кар’єр» філії «ЦУП»Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці по ВП «Радошинський кар’єр» філії «ЦУП» 
наказом від 03.01.2017р. № 1 введені в дію інструкції з охорони праці по 
професіях згідно штатного розкладу та видах робіт, які виконуються на 
підприємстві, в тому числі при виконанні заявлених в декларації.______________

наявність служби охорони праці,

Складений та затверджений план-графік проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці по професіях для працівників, з яким робітники 
ознайомлені під підпис. Після перевірки знань з питань охорони праці 
оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт.

У кар’єрі розроблений та затверджений перелік інструкцій, що діють на 
підприємстві.__________________________________________________________

наявність інструкцій, експлуатаційної документації,

З працівниками Радошинського кар’єру проводяться інструктажі з питань 
охорони праці (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) -  
зареєстровані у відповідних журналах.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності 
до вимог Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці. Посадові особи проходять попереднє (під час прийняття 
на роботу) та періодичне (1 раз на 3 роки) навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці в комісії Радошинського кар’єру.

На підприємстві наказом від 01.02.2018р. № 66 створена постійно діюча 
комісія з перевірки знань з питань охорони праці в складі 4 чоловік : Члени 
комісії пройшли навчання та перевірку знань в Волинському обласному 
навчально-курсрвому комбінаті згідно Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці і мають посвідчення. Члени 
комісії: Присада І.В начальник посв №804 протокол №30 від 27.03.18

Матвіюк О.М в.о інженерра з ОП посв№808 протокол№30 від 27.03.2018р. 
Бречко О.С.головний інженер посв№805 протокол№30 від 27.03.2018р 
Рижко В.В.голова профкому посв№1860 протокол№75 від 07.08.2018р

Відповідальний за утриманням та безпечну експлуатацію 
вантажопідіймальних кранів і машин, за технічний стан та експлуатацію 
посудин, що працюють під тиском у ВП «Радошинський кар’єр» -  головний 
механік Штик Сергій Володимирович , призначений наказом від 09.07.2018 № 
12/ос..Відповідальний за електрогосподарство -  головний інженер,
Бречко Олександр Степанович , призначений наказом від 30.11.2010 № 
74/ос.посвідчення №712 від 30.03.2012р.виданого Волинським обласним



навчально-курсрвим комбінатом протокол №51 з У групою допуску з 
електробезпеки. Проходив чергову перевірку знань 23.04.2018р.

Інші працівники проходять навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці в комісії ВП «Радошинський кар’єр»

інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Задекларовані роботи, які виконуються технологічними транспортними 
засобами виконують кваліфіковані робітники які згідно штатного розпису в 
кількості -
Наказом від 13.12.1999р. № 34/ос прийнято на роботу маркшейдера II категорії 
Матвіюка Олександра Миколайовича, який пройшов навчання та перевірку 
знань, в Київському міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації на право 
ведення маркшейдерських робіт на кар’єрах та навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці в комісії ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» м. Ковель та 
ВП «Радошинський кар’єр». Маркшейдер підприємства, відповідає за ведення 
гірничих та маркшейдерських робіт на підприємстві .Перелік робіт які виконує 
маркшейдер визначає посадова інструкція маркшейдера кар’єру.

Маркшейдер підприємства забезпечений приміщенням для виконання та 
зберігання маркшейдерської документації, а також необхідними приладами та 
інструментами для виконання маркшейдерських робіт: теодоліт ЗТ5КП зі 
штативом та вимірювальними рейками,нівелір Н-ЗК вимірювальна стрічка, 
інженерний калькулятор, комп’ютер для виконання камеральних та 
обчислювальних робіт з маркшейдерського забезпечення, канцелярське 
приладдя.

Електрослюсарі щорічно в комісії ВП «Радошинський кар’єр» проходять 
перевірку знань з електробезпеки на групу з електробезпеки .
(Згідно штатного розпису у кількості 2особи).

Експлуатація електричного устаткування електричних мереж ,технологічне 
обладнання напругою понад 1000 В:

закрита трансформаторна підстанція ЗТП(160+250)/10/0,4кВ з двома 
силовими масляними трансформаторами; 1Т-ТМ 160/10/0,4кВ,потужністю 
160кВА,1989р.в СРСР;2Т- ТМ/250/10/0,4кВ,потужністю 250кВА,1979р.

- комплексна трансформаторна підстанція зовнішньої установки
КТПНТ250/10/0,4кВ з силовим масляним трансформаторо ТМ 250/10/0,4кВ 
потужністю 250 кВА1984р.в СРСР;

Електрогазозварник ВП «Радошинський кар’єр»Пахолюк В.М. пройшов 
навчання та атестацію в ДЕТЦ РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» 
та має посвідчення №ВС-16/715 протокол №67-16/17 від28.07.2017р.
(Згідно штатного розпису у кількості 1 особа), 1 робоче місце.

Засоби індивідуального захисту: щиток захисний лицьовий, окуляри захисні 
газозварника, рукавички діелектричні, спецвзуття та спецодяг, жилет сигнальний 
зі світловідбивними смугами з тканини із вогнегасним просоченням.

Працівники ВП «Радошинський кар’єр» забезпечуються спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, згідно «Норм 
безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313 для працівників ВП 
«Радошинський кар'єр » з додатками, затвердженими в Колективному договорі



Працівники ВП «Радошинський кар’єр» щорічно проходять обов’язкові 
періодичні медичні огляди, у відповідності до Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства 
охорони здоров’я України № 246 від 21.05.2007 р.___________________________

інформація про наявність засобів індивідуального захисту.

ВП «Радошинський кар’єр» забезпечено нормативно-правовими актами з 
питань охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в 
декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та 
навчання з питань охорони праці.

Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за

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

2 Ч 20 р . №  /і 3__________________________

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Примітки
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


