Додаток 8
до Порядку

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця:

Виробничий підрозділ Вінницька дистанція сигналізації та зв’язку________
(дня юридичної особи: найменування

Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» публічного акціонерного
юридичної особи, місце її державної реєстрації,

товариства «Українська залізниця», місце державної реєстрації вул. Тверська,
буд. 5, м. Київ, 03680 /_____вул. ст. Вінниця буд. З м. Вінниця 21034
код ЄДРПОУ -40081221;
КВЕД-52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

І Іачал ьник виробничого підрозділу Вінницька дистанція сигналізації та зв’язку
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

Островський Геннадій Миколайович
тел.(0432) 63-22-40. Факс (0432) 63-22-95________________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

вул. ст. Вінниця буд. З , м. Вінниця____________________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Не має_____________________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Островський Геннадій Миколайович_______________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3метра.______________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

Роботи верхолазні__________________________________________________
устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, та/або експлуатуються (застосовуються)

Роботи виконуються при експлуатації та обслуговуванні щоглових світлофорів
дата виготовлення, країна походження, які виконуються

10 м - 353 шт., консольних містків - 5 шт., вишок радіозв’язку - 48 шт, опори
паркового зв’язку гучномовного оповіщення 6м - 106 піт., на цих роботах

№
іш
і

Найменування станції де
розташована будівля
Станція Вінниця

2

Станція Калинівка-1

Адміністративновиробнича
Пост ЕЦ

3
4
5
6
7

Станція Калинівка-2
Станція Холонєвська
Станція Уладівка
Станція Хмільник
Станція Вінниця-Вантажна

Пост ЕЦ
Пост ЕЦ
Пост ЕЦ
Пост ЕЦ
Пост ЕЦ

240
79,86
105,9
120,1
198,51

8

Станція Вінниця
пасажирська
Станція Г нівань

Пост ЕЦ

68,5

Пост ЕЦ

198,51

Станція Кордишівка
Станція Голендри
Станція Гулівці
Станція Варшиця
Станція Сосонка
3/П Сальницький
Станція Браїлів

Релейна будка
Релейна будка
Релейна будка
Релейна будка
Релейна будка
Релейна будка
Релейна будка

60,32
58,3
58,3
13
28,6
13
58,3

9
10
11
12
13
14

15
16

Назва будівлі

Площа
м*12
487,4
198,51

Примітка
Два поверхи
перекриття дерев’яне
Два поверхи
перекриття бетонне
Один поверх
Один поверх
Один поверх
Один поверх
Два поверхи
перекриття бетонне
Два поверхи
перекриття бетонне
Два поверхи
перекриття бетонне
Один поверх
Один поверх
Один поверх
Один поверх
Один поверх
Один поверх
Один поверх

ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів)

Інші відомості

Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог

станом охорони праці покладається на начальника дистанції Островського Г.М.
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

1) Островський Геннадій Миколайович - начальник виробничого підрозділу
Вінницька дистанція сигналізації та зв’язку, який пройшов навчання, перевірку
знань і виявив потрібні знання законодавчих та нормативно-правових актів з
охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки та______
пожежної безпеки , НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час______
виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00.-1.71-13 «Правила охорони праці під
час роботи з інструментом та пристроями»
- посвідчення № 22-05 (протокол №1 від 23.10.2017р.)
Навчально-методологічний центр охорони праці та промислової безпеки
Департаменту охорони праці та промислової безпеки ПАТ «Укрзалізниця»
2) Франчук Сергій Юрієвич - головний інженер виробничого підрозділу
Вінницька дистанція сигналізації та зв’язку, який пройшов навчання, перевірку
знань і виявив потрібні знання законодавчих та нормативно-правових актів з
охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки та______
пожежної безпеки , НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час______
виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00.-1.71-13 « Правила охорони праці під
час роботи з інструментом та пристроями»
- посвідчення № 01-02 (протокол №22 від 05.09.2017р.)
Навчально-методологічний центр охорони праці та промислової безпеки
Департаменту охорони праці та промислової безпеки ПАТ «Укрзалізниця»

5) Обуховська Валентина Василівна - інженер з охорони праці виробничого
підрозділу Вінницька дистанція сигналізації та зв’язку, який пройшов навчання,
перевірку знань і виявив потрібні знання законодавчих та нормативно-правових
актів з охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки та
пожежної безпеки , НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час______
виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00.-1.71-13 « Правила охорони праці піл
час роботи з інструментом та пристроями»
- посвідчення № 11-08 (протокол № 11 від 21.09.2015р.ї
Учбово-методичний центр охорони праці ДТГО «Південно-Західна залізниця»
Державної адміністрації залізничного транспорту України
4) П’ятаков Вадим Сергійович - в.о.заступника начальника виробничого
підрозділу Вінницька дистанція сигналізації та зв’язку, який пройшов навчання,
перевірку знань і виявив потрібні знання законодавчих та нормативно-правових
актів з охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки
та пожежної безпеки , НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони прані під________
час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00.-1.71-13 « Правила охорони праці
під час роботи з інструментом та пристроями»
- посвідчення № 05-17 (протокол № 5 від 15.06.2017р.)
Навчально-методологічний центр охорони праці та промислової безпеки
Департаменту охорони праці та промислової безпеки ПАТ «Укрзалізниця»
Відповідно до ст.15 Закону України «Про охорону праці» по Вінницькій
дистанції сигналізації та зв’язку наказом № 132 від 19.03.2018 р. введено в дію
переглянуте «Положення про службу охорони праці Вінницької дистанції
сигналізації та зв’язку».
Відповідно до ст.18 Закону України « Про охорону праці» в дистанції розроблено
та діє Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці в дистанції» затверджене наказом від 19.03.2018 №133__________
Розроблена та затверджена наказом начальника дистанції від 28.12.2017 № 500
Інструкція з охорони праці виконання робіт на висоті у тому числі верхолазних
робіт з використанням страхувальних засобів.______________________________
наявність служби

охорони праці, інструкцій,

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та Типового
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці» наказом від 22.03.2018р № 137 створена постійно діюча комісія
дистанції у складі:
Голова комісії:
- начальник дистанції Островський Геннадій Миколайович;
Члени комісії:
- головний інженер Франчук Сергій Юрієвич;
- інженер з охорони праці Обуховська Валентина Василівна;
- в.о. заступника начальника по СЦБ П’ятаков Вадим Сергійович;
- гол. ПК Гарматюк Оксана Миколаївна;
- юрисконсульт - Мартинюк Вікторія Вікторівна.
Працівники дистанції щорічно проходять навчання та перевірку знань по______
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

виконанню робіт на висоті та верхолазних робіт комісією дистанції.___________

Роботи, що виконуються на висоті у тому числі верхолазні роботи_____
виконуються за допомогою страхувальних поясів - 59 шт., які у встановлені
терміни проходять випробування та огляди, перед їх застосуванням._______
На кожній станції по 2 страхувальних пояси.
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Відповідно до ст.8 Закону України « Про охорону праці», наказу Міністерства
соціальної політики від 30.01.2017 № 141 затверджені і зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 21.02.2017 за № 238/30106 "Норми безоплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів" НПАОП 60.13.31-17, працівники отримують безкоштовно відповідно до професій, видів
робіт та умов праці спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального______
захисту.
Працівники дистанції зв’язку проходять обов’язкові первинні та періодичні
медичні огляди, у відповідності до Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони
здоров’я України № 240 від 29.04.2010р.
______ Вінницька дистанція сигналізації та зв’язку забезпечена нормативнотехнічною, розпорядчою та організаційною документацією з питань охорони
праці в межах своєї сфери діяльності, а також навчально-методичною базою.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

