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Гвлюта Неля Василівна

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця:
Виробничий підрозділ Жмеринська дистанція сигналізації та зв’язку________
(для 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 /
пр, Б.Олійника буд. 6 м. Жмеринка 23100
код ЄДРПОУ -40081221:
КВЕД-52,21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

01601, м. Київ, вул. Лисенка буд.6 філія «Піввденно-Західна залізниця» ПАТ
(місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,)

«Укрзалізниця» код ЄДРПОУ 40081221,
ІНП №400758126555
Структурний підрозділ служба сигналізації та зв'язку , м. Київ, вул. Лисенко, 6
Р/р 26003301168094 в
ТВБВ №10026/0187 філії - головного управління по м. Києву та Київській області
АТ «Ощадбанк»
МФ0322669
ІПН 400758126555, ЕДРПОУ40081221
Числовий номер виробничого підрозділу: 430(для податкових накладних!
Начальник виробничого підрозділу Жмеринська дистанція сигналізації та зв’язку
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

Риндюк Віктор Петрович, паспорт АА №476486, Барським РВ УМВС України у
Вінницькій області, 2099205090, м. Жмеринка, вул. текінська.53а, кв. 48
тел. 4-22-40, (04332)факс 4-40-22: з!ісу4 іЬе@5\уиг.
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

23100 Вінницька обл. ст. Жмеринка пр. Б.Олійника буд. 6 (Виробничий підрозділ
Жмеринська дистанція сигналізації та зв’язку Регіональної філії «ПіввденноЗахідна ЗалІЗНИЦЯ» ) місце 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
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його
видачі): Немає.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці (дата проведення
аудиту): Немає
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Риндюк Віктор Петрович

_(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:
Роботи верхолазні
Верхолазні роботи виконуються при експлуатації та обслуговуванні 494 шт.
щоглових світлофорів, 1шт. консольного містка, 38 од. антенно-фідерних
пристроях, усього 85 робочих місць на яких працюють 85 працівників, із них
старших електромеханіків -1 1 , електромеханіків - 40, електромонтерів -34
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 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 споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) таблиця №1

Таблиця №1
№
з/п
1
1
2
3
4

Назва робочого місця(об’єкту), де є
потреба проведення верхолазних робіт

Кількість
одиниць

Кількість
працівників

3
4
5
Робочі місця(об’єкти) , де є потреба проведення верхолазних робіт (од.)
Щоглові світлофори - висотою 10м .
36
Щоглові світлофори - висотою 8м .
Консольні містки.
Антенно-фідерні пристрої

458
1

79

38
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О Риндюк Віктор Петрович, начальник ВП «Жмеринська дистанція сигналізації та
зв’язку », посвідчення № 03-01 (протокол № 3 від 25.05.2017р.)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб,

відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань

видане Навчально- методичним центром охорони праці Регіональної філії
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби

«Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» про те що він пройшов
навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці.надання першої допомоги потерпілим, електро- та
пожежної безпеки
охорони праці, інструкцій, інформації про навчання та інструктажу з питань охорони праці,_ експлуатаційної документації,
засобів індивідуального захисту,

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
2) Гавриловський Віталій Валентинович- головний інженер ВП «Жмеринська
дистанція сигналізації та зв’язку ». посвідчення № 11-12 (протокол № 9 від
24.06.2016р.)видане Навчально- методичним центром охорони праці Регіональної
філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» про те що він
пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці.надання першої допомоги потерпілим,
електро- та пожежної безпеки

з
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
3) Посвятенко Михайло Степанович -інженер з охорони праці ВП «Жмеринська
дистанція сигналізації та зв’язку ». посвідчення № 10-11 (протокол № 10 від
24.06.2016р.) видане Навчально- методичним центром охорони праці Регіональної
філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» про те що він
пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони пращ.надання першої допомоги потерпілим,
електро- та пожежної безпеки
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
4) Войцицький Олександир Іванович - начальник ремонтно - технологічної дільниці
ВП «Жмеринська дистанція сигналізації та зв’язку ». посвідчення № 11-14
(протокол № 9 від 24.06.2016р.) видане Навчально- методичним центром охорони
праці Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця»
про те що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.надання першої
допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
5) Старший електромеханік Дзюбенко Володимир Іванович на дільниці станція
Жмеринка - станція Журавлівка - станція Коржівці - станція Могилів-Подільський;
посвідчення № 02-05 (протокол № 2 від 02.03.2018р.) видане Навчальнометодичним центром охорони праці Регіональної Філії «Південно-Західна
залізниця» ПАТ «Українська залізниця» про те що він пройшов навчання, перевірку
знань і виявив потрібні знання законодавчих та нормативно-правових актів з
охорони праці.надання першої допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
6) Голова профспілкового комітету виробничого підрозділу Жмеринська дистанція
сигналізації та зв’язку Пущіль Людмила Миколваївна посвідчення
№ 03-09 (протокол № 3 від 30.08.2016р.) видане Навчально- методичним центром
охорони праці Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська
залізниця» про те що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні
знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.надання першої
допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями

\
4
Відповідальними за виконання вимог нормативних актів по охороні праці
( проведення навчання та проведення інструктажів з охорони праці) в межах
закріплених дільниць призначені старші електромеханіки дільниць:
1) Старший електромеханік СЦБ Сімон В.Г. на дільниці станція Жмеринка
козятинська горловина поста ЕЦ-1 - ЕЦ-2; - посвідчення № 7 (протокол № 12 від
06.02.2018р .). видане службою охорони виробничого підрозділу Жмеринська
дистанція сигналізації та зв’язку праці про те. що він пройшов навчання, перевірку
знань і виявив потрібні знання законодавчих та нормативно-правових актів з
охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки,
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
2) Старший електромеханік Абрамов С.В. на дільниці станція Жмеринка центральна
горловина пост ЕЦ-2; посвідчення № 90 (протокол № 12 від 06.02.2018р.). видане
службою охорони виробничого підрозділу Жмеринська дистанція сигналізації та .
зв’язку праці про те, що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні
знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, надання першої
допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки,
НПАОП 0,00-1,15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
ЕЕПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
3) Старший електромеханік Білоконь А.Г. на дільниці станція Жмеринка пост ЕЦ-2центральна горловина; посвідчення № 5 (протокол № 12 від 06.02.2018р.), видане
службою охорони виробничого підрозділу Жмеринська дистанція сигналізації та
зв’язку праці про те, що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні
знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, надання
першої допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки.
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
4) Старший електромеханік СЦБ Висідалко А.П. на дільниці станція ЖмеринкаПодільська - пост ЕЦ-3 - ГАЦ; посвідчення № 14 (протокол № 12 від 06.02.2018р .),
видане службою охорони виробничого підрозділу Жмеринська дистанція
сигналізації та зв’язку праці про те, що він пройшов навчання, перевірку знань і
виявив потрібні знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці,
надання першої допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки,
НПАОП 0.00-1,15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
5) Старший електромеханік СЦБ Кічманюк О.Б. на дільниці станція ЖмеринкаПодільська пост ЕЦ-3 Хмельницька горловна - станція Сербинівці - станція
Матейкове; посвідчення № 9 (протокол № 12 від 06.02.2018р.), видане службою
охорони виробничого підрозділу Жмеринська дистанція сигналізації та зв-’язку
праці про те, що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, надання першої
допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки.
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НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
6) Старший електромеханік СЦБ Савольчук В.Л. на дільниці станція Комарівці станція Коржевці; посвідчення №13 (протокол № 12 від 06.02.2018р.), видане
службою охорони виробничого підрозділу Жмеринська дистанція сигналізації та
зв’язку праці про те, що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні
знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, надання першої
допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки,
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
7) Старший електромеханік СЦБ Цебрій А.В. на дільниці станція Жмеринка
вапнярська горловина - станція Ярошенка; посвідчення № 477 (протокол № 26 від
14.03.2018р.), видане службою охорони виробничого підрозділу Жмеринська
дистанція сигналізації та зв’язку праці про те, що він пройшов навчання, перевірку
знань і виявив потрібні знання законодавчих та нормативно-правових актів з
охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки.
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
8) Старший електромеханік СЦБ Кочмарук В.П. на дільниці станція Рахни станція Журавлівка; посвідчення № 4 (протокол № 12 від 06.02.2018р.), видане
службою охорони виробничого підрозділу Жмеринська дистанція сигналізації та
зв’язку праці про те, що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні
знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, надання першої
допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки,
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
9) Старший електромеханік СЦБ Гарматюк В.П. на дільниці зупинка Степанки станція Катюжани; посвідчення № 10 (протокол № 12 від 06.02.2018р.), видане
службою охорони виробничого підрозділу Жмеринська дистанція сигналізації та
зв’язку праці про те, що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні
знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, надання першої
допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки,
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
10) Старший електромеханік СЦБ Багрій В.І. на дільниці зупинка Немерчи - станція
Могилів-Подільський: посвідчення № 12 (протокол № 12 від 06.02.2018р.), видане
службою охорони виробничого підрозділу Жмеринська дистанція сигналізації та
зв’язку праці про те, що він пройшов навчання, перевірку знань і виявив потрібні
знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, надання першої
допомоги потерпілим, електро- та пожежної безпеки.
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НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил о х о р о н и праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
11) Старший електромеханік ПРЗ Гніца І.А. на дільниці станція Жмеринка - станція
Журавлівка - станція Коржівці - станція Могилів-Подільський; посвідчення № 20
(протокол № 12 від 06.02.2018р.), видане службою охорони виробничого підрозділу
Жмеринська дистанція сигналізації та зв’язку праці про те. що він пройшов
навчання, перевірку знань і виявив потрібні знання законодавчих та нормативноправових актів з охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електро- та
пожежної безпеки,
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями
Відповідно до ст.13 Закону України « Про охорону праці» в дистанції введено в
дію Положення системи управління охороною праці по Жмеринській дистанції
сигналізації та зв’язку , зокрема:
• про службу охорони праці;
• про організацію оперативного контролю за станом охорони праці;
• про особливий режим роботи з охорони праці;
• про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці;
• про систему інформації «Людина на колії»;
• про «День охорони праці»;
• про порядок проведення оглядів стану охорони праці та виробничої
санітарії»
Розроблено та затверджено 95 інструкцій з охорони праці за професіями та
видами робіт, згідно вимог НПАОП 0.00-4.15-98.
Відповідно до ст.15 Закону України « Про охорону праці», «Типового положення
про службу охорони праці» НПАОП 0,00-4.21-04, наказом начальника дистанції
№ 223 від 10.07.2017 року створино службу охорони праці дистанції, до складу
служби охорони праці входить інженер з охорони праці дистанції 1- категорії.
Відповідальними за виконання вимог нормативних актів по охороні праці по
бригадах та дільницях призначені старші електромеханіки цих бригад та дільниць.
Відповідно до ст.18 Закону України « Про охорону праці « та НПАОП 0.00-4.12-05
« Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці» наказом № 203 від 04.07.2017 р. створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці в складі:
- Голова комісії: - начальник дистанції
Риндюк В.П.
- Заступник голови комісії:
- головний інженер дистанції
Гавриловський В.В.
- Члени комісії:
- інженер з охорони праці дистанції
Посвятенко М.С.
- начальник дільниці
Войцицький О.І.
- старший електромеханік дільниці
Дзюбенко В.В.
- представник ПК
Пущіль Л.М.
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Голова та члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці, навчання та
перевірку знань пройшли в Навчально- методичному центрі охорони праці
Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця»
85 працівника які виконують верхолазні роботи щорічно проходять навчання та
перевірку знань вимог «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті
(НПАОП 0.00-1.15.07)» та інших нормативних документів з охорони праці в
виробничому підрозділі Жмеринська дистанція сигналізації та зв’язку .
Розроблена, затверджена та введена в дію наказом № 215 від 29.08.2016 р.
інструкція з охорони праці № 62 під час виконання робіт на висоті.
Розроблені та затвердженні технологічні карти на виконання робіт на висоті.
На робочих місцях при виконанні верхолазних робіт використовуються засоби
ідивідуального захисту (таблиця №2), які відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.1507 «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті», та вимогам НПАОП
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
Також на робочих місцях використовують металеві драбини, що є елементом
конструкції щоглових світлофорів, огляд драбин проводиться безпосередньо перед
виконанням робіт на щоглових світлофорах.
Запобіжні пояси та їх елементи періодично проходять випробовування у
спеціалізованій лабораторії виробничого підрозділу Жмеринська дистанція
сигналізації та зв'язку. Посвідчення про технічну компетентнісь № ДорЦМС-9/9
на проведення вимірювань та випробувань, видане 22.09.2017 року, чине до
22.09.2022 року.
Таблиця №2
№ Найменування
Інвентарний
Протокол
Термін
п/
номер
випробування
проведення
н
випробування
Т
Пояс запобіжний
№2
№511 від 16.11.17
16.11.17
№3
2
Пояс запобіжний
№613 від 19.12.17
19.12.17
3
Пояс запобіжний
№6
№560 від 07.11.17
07.11.17
3
Пояс запобіжний
№8
№592 від 27.11.17
27.11.17
№
Ц
4
Пояс запобіжний
№519 від 23.10.17
23.10.17
5
Пояс запобіжний
№18
№535 від 23.10.17
23.10.17
6
Пояс запобіжний
№20
№529 від 23.10.17
23.10.17
7
Пояс запобіжний
№21
№531 від 23.10.17
23.10.17
8
Пояс запобіжний
№23
№ 594 від 27.11.17
27.11.17
9
Пояс запобіжний
№26
№565 від 15.11.17
15.11.17
10 Пояс запобіжний
№32
№498 від 09.10.17
09.10.17
11 Пояс запобіжний
№33
№599 від 27.11.17
27.11.17
12 Пояс запобіжний
№35
№496 від 09.10.17
09.10.17
13 Пояс запобіжний
№41
№ 520 від 23.10.17
23.10.17
14 Пояс запобіжний
№42
№598 від 27.11.17
27.11.17
15 Пояс запобіжний
№43
№501 від 09.10.17
09.10.17
16 Пояс запобіжний
№44
№600 від 27.11.17
27.11.17
17 Пояс запобіжний
№48
№525 від 23.10.17
23.10.17
18 Пояс запобіжний
№49
№550 від 26.10.17
26.10.17

8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ЗО
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс Запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний
Пояс запобіжний

№50
№51
№54
№56
№57
№58
№59
№60
№61
№62
№65
№66
№68
№71
№72
№75
№76
№78
№83
№84
№87
№88
№89
№90
№92

№549 від 26.10.17
№618 від 19.12.17
№569 від 07.11.17
№524 від 23.10.17
№534 від 23.10.17
№532 від 23.10.17
№548 від 26.10.17
№522 від 23.10.17
№499 від 09.10.17
№503 від 23.10.17
№561 від 07.11.17
№ 619 від 23.11.17
№526 від 23.10.17
№508 від 09.10.17
№530 від 23.10.17
№500 від 09.10.17
№533 від 23.10.17
№502 від 09.10.17
№505 від 09.10.17
№556 від 03.11.17
№555 від 03.11.17
№521 від 23.10.17
№509 від 09.10.17
№523 від 23.10.17
№511 від 09.11.17

26.10.17
19.12.17
07.11.17
23.10.17
23.10.17
23.10.17
26.10.17
23.10.17
09.10.17
09.10.17
07.11.17
23.01.18
23.10.17
09.10.17
23.10.17
09.10.17
23.10.17
09.10.17
09.10.17
03.11.17
03.11.17
23.10.17
09.10.17
23.10.17
09.11.17

Відповідно до ст.8 Закону України « Про охорону праці», НПАОП 60.1-3.31-17
«Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту» затвердженого
наказом Міністерства соціальної політики України ЗО січня 2017 року № 141,
працівники дистанції отримують безкоштовно відповідно до професій, видів робіт
та умов праці спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
Забезпечення працівників які виконують верхолазні роботи спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту приведено в Таблиці №3.

Посада
Старший електромеханік(11чоловік)
Електромеханік(40 чоловік)
Електромонтер (34 чоловіка)

Таблиця №3
Найменування спецодягу,
кількість
спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту
Костюм бавовняний
85
Головний убір сигнальний літній
85
Напівплащ із прогумованої тканини
85
Теплозахисний костюм «Гудок»
. 85
Куртка бавовняна на утеплювальній
прокладці
Шапка-вушанка із звукопровідними
вставками

85
85

9
Черевики шкіряні на
маслобензостійкій підошві
Чоботи кирзові утеплені на
маслобензостійкій підошві
Жилет сигнальний із світло
відбивними смугами
Рукавиці комбіновані
Рукавиці утеплені
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Пояс запобіжний
Каска захисна з підшоломником

85
85
85
85
85
Чергові
Чергові
Черговий
До зносу

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.
Жмеринська 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-правова база:
1. Закон України «Про охорону праці»
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони.
праці»
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
та перевірку знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті».
6. НПАОП 60.1-3.31-17«Норм безоплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
залізничного транспорту».
7. Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження порядку видачі
дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки та на експлуатацію
( застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
8. НПАОП 0,00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами
та пристроями».
9. НПАОП 40.1 -1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»
10. НПАОП 40.1-1.01-98 « Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»
11. НПАОП 60.1-1.48-00 « Правила безпеки для працівників залізничного
транспорту на електрифікованих лініях»
12. НПАОП 0,00-1.62-12 «Правила охорони на автомобільному транспорті».
13. НПАОП 0,00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно розвантажувальних робіт».

\
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14. НПАОП 63.21-5.01-08 «Інструкція з охорони праці під час утримання
централізованих стрілочних переводів»
15. НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин що
працюють під тиском»
16. НПАОП 0.00-1.60-66 «Правил будови і безпечної експлуатації парових та
водогрійних котлів»
17. Системи^щращііння охороною праці на Південно-Західній залізниці

В.П. Риндюк
(ініціали та прізвище)

Декларація
територіально:

налі обліку суб'єктів господарювання у
ці ЗО
2 0 ^ р. N

